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Megtépázott vállalkozások

A pénzügyi és adótörvénykönyv „termései”

Megszületőben
Tamási Ábele

A járványhelyzet ellenére kulturális
eseményekben gazdag évet zárt a
Maros Művészegyüttes. Megannyi,
nagyszámú közönséget befogadó szabadtéri rendezvény, az egészségbiztonsági előírásoknak megfelelő telt
házak, a legnagyobb megszorítások
időszakában hagyományőrző videófelvételek tették egyebek mellett emlékezetessé a két társulat számára
2021-et, és az új esztendő is legalább
ennyire mozgalmasnak ígérkezik. Barabási Attila Csaba, a művészegyüttes
vezetője rövid visszatekintés után a
következő hónapok forgatókönyvét is
körvonalazta.

____________5.
Partnerség
a zöldegyezmény
életbe léptetéséért
A megsemmisült járművekre is egész évi adót kell fizetni

Fotó: Szer Pálosy Piroska

A vállalkozók talán nem véletlenül érzik azt, hogy járvánnyal hatatlanná égett járművekre is egész évre járműadót fivagy anélkül az állam támogatás helyett egyre több terhet zetni? – többek között ezekre a kérdésekre kerestük a váró a vállukra adók és illetékek formájában. Miként ugorhat laszt.
meg egy év alatt a kétezer lejes ingatlanadó 21 ezer lejre?
Figyelmeztetik-e a fennálló veszélyre az adóérték tízszere- Szer Pálosy Piroska
sének megállapítása előtt a tulajdonost? Miért kell használ(Folytatás a 4. oldalon)

Tavaly a marosvásárhelyi környezetvédelmi szervezet, a Fókusz Öko Központ több országot összefogó, az
Európai Unió zöldegyezményéhez
(Green Deal) kötődő négy pályázati támogatást nyert, amelyeket idén valósítanak meg. Ezekről a tervekről
számolt be lapunknak Hajdu Zoltán, a
szervezet elnöke.

____________8.

Új év – új világvége?

Mózes Edith

Hagyomány, hogy minden év elején új jóslatok jelennek meg a világvégéről, annak ellenére, hogy lényegében rengeteg olyan világvégejóslat született, amely nem következett be. És valószínűleg rengeteg
lesz még…
Ám tény, hogy az emberek szeretnek hinni a végzetben. Kutatók szerint a világvégejóslatok a hit fontos összetevői, ha nem lennének, a hitünk is gyengébb lenne, sőt, kevesebb hívő lenne a Földön. A kutatások
szerint a világvége-elméletekre fogékony emberek általában intelligensebbek, és sokkal jobban érdekli őket a körülöttük lévő világ.
A legnépszerűbb jósok Nostradamus és a bolgár Baba Vanga. De
volt egy amerikai lelkész is, aki 2011-ben annyira biztosra vette, hogy
aznap jön el a világvége, hogy élő műsorban közvetítette a rádióban,
ahogy elkezdődik az ítélet napja, aztán a dolog nem következett be. A
maják világvégejóslata sem jött be korábban, pedig azt biztosra mondták a szakértők. De 2020-ban is megúsztuk…
Nostradamus és Baba Vanga jóslatait imádja a közvélemény, ezért
minden évben bedobják ezeket. Baba Vanga 2021-re például azt jósolta, hogy egy sárkány veszi majd át a bolygó irányítását, Nostradamus jóslata szerint pedig 2021-ben egy aszteroida fog a Földbe
csapódni.
Az Express című bulvároldal egy 2016-ban keletkezett jóslatot húzott elő a világvége-teóriák közül, amely értelmében 2028-ban
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 49 perckor.
Az év 4. napja,
hátravan 361 nap.

Ma TITUSZ és LEONA,
holnap SIMON napja.
SIMON: a Simeon rövidülése.
Az eredetileg héber név görög
és latin közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: pisze.

IDŐJÁRÁS

Újévi megemlékezés

VALUTAÁRFOLYAM

1 EUR

Hőmérséklet:
max.90C
min.10C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9474

4,3559
1,3455
255,7583

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Rendkívüli
új évi hangverseny

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Január 6-án, csütörtökön 19 órától a Der Wiener
Walzer lässt uns grüssen (Köszöntés a bécsi
keringővel) című rendkívüli új évi hangversenynyel kezdődik a szórakoztató zenei fesztivál a
marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. A
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekarát Pablo Boggiano ausztriai karmester
vezényli. Műsoron: Johann Strauss és Josef
Strauss híres polkái, keringői és indulói. A koncertet január 7-én, pénteken 19 órakor megismétlik.

62 új fertőzés

A járvány kezdetétől tegnapig (január 3-áig) Maros megyében 40.439 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap
62-vel nőtt a megyében az új esetek száma, 5 korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 52
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 14en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 38.426an gyógyultak meg, és 1684-en vesztették életüket a
megyében a Covid-19 miatt.

Jövő hét végén zárul az első félév

Tegnap, január 3-án visszatértek tanintézeteikbe az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások (a
szakiskolásokat is beleértve). Az óvodások és az elemi osztályosok számára január 10-én, hétfőn ér véget a vakáció.
A 2021–22-es iskolai év első fele valamennyi évfolyam számára január 14-én, pénteken zárul. Félévi vakáció ezúttal
nem lesz, így a második félév január 17-én kezdődik. Az
április 15-én kezdődő húsvéti szünidő kéthetes lesz, május
elsejéig tart, a diákok 2-án térnek vissza tanintézeteikbe. A
tavaszi vakációig egyetlen hivatalos munkaszüneti nap szakítja meg az oktatást, január 24-e, a román fejedelemségek, Moldva és Havasalföld egyesülésének ünnepe.

Csendes évzárás a hegyekben

Nem akadt sok dolguk az ünnepek alatt a Maros megyei
speciális barlangi és hegyimentő alakulatoknak, mindössze
ötször volt szükség a segítségükre: kétszer a szovátai sípályán, három alkalommal a Kelemen-havasokban láttak el
könnyebb sérüléseket. Az ünnepek alatt 12 hegyimentő volt
szolgálatban Palotailván, Szovátán és Marosvásárhelyen.

Drágul a víz

A megyei tanács jóváhagyta az Aquaserv regionális vízszolgáltató vállalat díjszabásainak módosítását az ivóvíz- és
szennyvízkezelési szolgáltatásra. Az ivóvíz-szolgáltatás
díja köbméterenként 3,76 lejről 4,03 lejre nő, míg a szennyvízelvezetésé köbméterenként 3,16 lejről 3,39 lejre.

A Spectrum Színház év eleji kínálata

A marosvásárhelyi Spectrum Színházban január 7-én, pénteken és 8-án, szombaton 19 órától a Két hold világa című
előadás látható. A Gyulai Várszínház, a Transzformáció Alapítvány és a Spectrum Színház közös produkciójának rendezője Bogdán Zsolt. A darab naplók, levelek, interjúk,
esszék és versek különös ötvözete. Két ember – Nemes
Nagy Ágnes költő és Lengyel Balázs író, esszéista, irodalomszervező – kivételes viszonyulása egymáshoz és a világhoz, fordulatokban gazdag létük stációi, két nagyszerű
színész, Szorcsik Kriszta és Bogdán Zsolt tolmácsolásában. Január 9-én, vasárnap 19 órától Kincses Elemér Covid
19 című tragikomédiáját lehet megtekinteni, az előadást a
darab írója rendezte. A pandémia miatt korlátozott számú
férőhely áll rendelkezésre, a belépés a járványügyi intézkedések szigorú betartásával, a védettség igazolásával történik. Jegyek a helyszínen kaphatók. Telefonos
jegyfoglalás: 0744-301-875.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A Marx József Fotóklub
téli tárlata

A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub idén is
a Bernády Házban rendezi meg évnyitó kiállítását. Ez a hagyományos téli tárlat mindig számos
újdonsággal lepi meg a közönséget. Az érdeklődők ezúttal is átfogó betekintést nyerhetnek a
fotós alakulat utóbbi időszakban született termésébe, amely több hazai és nemzetközi rendezvényen nyertes képeket is felmutat. A
fotóművészet vásárhelyi képviselői – évtizedek
óta rendszeresen szereplő klubtagok és pályakezdő tehetséges fiatalok – ezúttal is az emeleti
galériában állítják ki a fotográfia megannyi válfaját átkaroló színes és fekete-fehér felvételeiket. A kiállítás január 6-án, csütörtökön 18
órakor nyílik meg. Méltató: Nagy Miklós Kund
művészeti író.
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Változó idő

RENDEZVÉNYEK

Ábrám Zoltán

Fotó: Ábrám Zoltán

A Petőfi-szobornál a január elsejei hagyományos megemlékezésen dr. Ábrám Zoltán, az EMKE alelnöke és drs. Benkő
Timea evangélikus lelkésznő, egyetemi oktató szólt az egybegyűltekhez. A költő visszatér – Marosvásárhely visszatér jelmondattal megszervezett ünnepségen a résztvevők közösen
Petőfi-dalokat énekeltek.
A rendezvény koszorúzással és a himnuszok eléneklésével
ért véget.

Kiss Andor

2022-es naptár

Szászrégen történelmi épületeinek homlokzatdíszítéseit
bemutató rajzos naptárat jelentetett meg a szászrégeni Csillag Egyesület. A rajzokat a helyi iskolák diákjai készítették,
valamennyi kép alatt ott szerepel a ház múlt századi tulajdonosának neve, és feltüntették az utca történelmi megnevezését is. A rajzokon a Grün-ház homlokzata (volt
Pénzügyi Hivatal), Farkas Mendel és fiai háza (volt Közép
utca), Jorga Ferenc képzőművész háza (egykori vámház),
néhány főtéri ház díszítőelemei, a Popescu-ház (volt Új
utca), a Regiusz-ház (volt Kereszt utca) szerepel.
Az immár második éve megjelenő naptárral (az első,
2020-as naptárban a diákok a város magyar templomait
mutatták be) a város építészeti és kulturális értékeit, szépségeit kiemelve szeretnék bemutatni és tudatosítani a város
elmúlt évszázadainak történelmét. A rajzokat Kiss Noémi
(15 éves), Nagy Anett (11 éves), Csupán Raymond (11
éves), Újfalusi Boglárka (14 éves), Kiss Anna (14 éves),
Blénessy Abigél (11 éves) készítették, Csupán Eduárd,
Nagy F. Atilla és Kiss Andor tanárok irányításával.
Az 500 példányban megjelent naptár kiadási költségeit
Szászrégen önkormányzata állta, így abban ingyenesen részesülhetnek a helyi iskolák, intézmények és családok, ezáltal is hozzájárulva ahhoz, hogy a helyiek nagyobb
büszkeséggel tekintsenek a településre, ahol élnek.

Mesejátékok
az Ariel színházban

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház január 9-én, vasárnap délelőtt 11 órától
várja közönségét idei első előadására, A legszebb ajándék című mesejátékra. Rendező:
Gavril Cadariu. Az előadás január 12-én, szerdán 18 órától újra megtekinthető. 14-én, pénteken szintén 18 órától a Lúdas Matyit játsszák az
Ariel színházban. A járványhelyzet miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért előzetesen helyet kell foglalni a 0740-566-454-es
telefonszámon.
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Románia EU-csatlakozásának eredményeit sorolták
az ország vezetői a 15. évfordulón

Iohannis fontosnak tartja, hogy a Romániában élők is halRománia európai uniós csatlakozásának eredményeit sorolta Klaus Iohannis államfő és Nicolae lassák majd a hangjukat az Európai Unió jövőjéről szóló vitáCiucă miniszterelnök szombaton, a csatlakozás 15. ban.
Nicolae Ciucă kormányfő azt hangsúlyozta, hogy az EUévfordulóján közzétett üzeneteikben, amelyeket az
tagság 15 éve alatt megháromszorozódott az ország bruttó
Agerpres hírügynökség idézett.

Klaus Iohannis az EU-csatlakozás hozadékának tekintette
a romániai életszínvonal növekedését. Az uniós szolidaritás
jelének nevezte, hogy több tagállam orvosokkal és gyógyszerekkel támogatta Romániát a koronavírus-járvány legutóbbi
hullámának leküzdésében. Azt is megemlítette azonban, hogy
a segítségnyújtás kölcsönös volt, és hogy tagállamként Románia is hozzájárul az Európai Unió megerősödéséhez.
Iohannis felidézte a 2019. május 9-én Nagyszebenben megtartott EU-csúcsot, amelyen a tagállamok vezetői egy egységesebb, közös megoldásokon alapuló, a demokráciát és a
jogállamiságot védelmező Európa mellett kötelezték el magukat.
„Ma, a csatlakozás tizenötödik évfordulóján, továbbra is beszélnünk kell a fiataloknak Európáról és az európai közösség
fontosságáról. (...) Tudatosítanunk kell bennük, hogy az uniós
tagság nem alanyi jogon jár Romániának, a szolidaritás, felelősség, a konszenzus ereje és az egymás iránti tisztelet révén
válik lehetségessé” – üzente az államfő.

hazai terméke (GDP). A miniszterelnök szerint az is bizonyítja
a csatlakozás helyességét, hogy az elmúlt 15 évben nőtt az
életszínvonal, és továbbra is jelentős az EU támogatottsága
Romániában.
A miniszterelnök az uniós csatlakozás legnagyobb nyereségének a személyek, a javak és a szolgáltatások szabad mozgását nevezte. Ennek köszönhetően romániaiak milliói
dolgoznak, tanulnak vagy töltik a szabadságukat az EU tagállamaiban, a hazai vállalkozók pedig hozzáférhetnek a közös
uniós piachoz.
A kormányfő arra is emlékeztetett, hogy az európai integráció kiteljesedéséhez Romániának teljesítenie kell az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmusban szereplő
vállalásait, csatlakoznia kell a Schengen-térséghez és az eurózónához, jól fizető munkahelyeket kell létrehoznia, illetve
a zöldenergián és a digitalizáláson alapuló gazdaságot kell teremtenie. (MTI)

Joe Biden amerikai elnök vasárnap éjjel telefonon
beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akinek
ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok „határozott választ ad”, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát – számoltak be hétfőn ukrán hírportálok a
Fehér Ház sajtószolgálatára hivatkozva.

megbeszélését ebben az évben, ami – szavai szerint – a két ország közötti kapcsolatok „különleges természetéről” tanúskodik. Mint írta, megvitatták azokat a közös intézkedéseket,
amelyeket az európai béke megőrzése és a további eszkaláció
elkerülése érdekében tesznek, továbbá eszmét cseréltek az ukrajnai reformokról, beleértve Kijevnek az oligarchák befolyásának visszaszorítására tett lépéseit.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy
december 30-án Biden Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonos megbeszélést. Biden figyelmeztette Putyint,
hogy az Egyesült Államok újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot, ha Moszkva további katonai lépéseket
tesz Ukrajnával szemben. Putyin szerint viszont egy ilyen
amerikai intézkedés nyomán teljesen megszakadhatnak a kapcsolatok a két ország között.
Az utóbbi időben a Nyugat és Oroszország viszonya meglehetősen feszültté vált. Vlagyimir Putyin orosz elnök jogilag
rögzített garanciákat követelt, amelyek kizárják a NATO további bővítését keleti irányba és fegyverek telepítését Ukrajnába, mert mindez szerinte veszélyezteti Oroszország
biztonságát. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és az észak-atlanti szövetség több tagállamának vezetői visszautasították
Moszkva követelését.
Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi
Tanács (RNBO) titkára december 22-i sajtótájékoztatóján azt
mondta, hogy Oroszország jelenleg 122 ezer katonát állomásoztat Ukrajna határainak közvetlen közelében. (MTI)

Biden válaszlépést ígért,
ha Oroszország megtámadja Ukrajnát

A közlemény szerint mindkét államfő kifejezte, hogy támogatja azokat a diplomáciai erőfeszítéseket, amelyeket kétoldalú párbeszéd útján a jövő héten készülnek megtenni
Oroszországgal. A tervek szerint január 10-én kezdődnek tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között az Ukrajna körül kialakult feszültségről. Moszkva és a NATO
képviselői várhatóan január 12-én találkoznak, Oroszország
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel
(EBESZ) pedig január 13-án folytat tárgyalásokat.
Biden kiemelte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei
elkötelezettek azon elv mellett, amely szerint partnereikről
azok bevonása nélkül semmiben nem egyeznek meg másokkal. Korábban Washington már értésére adta Moszkvának,
hogy Ukrajna NATO-csatlakozásáról csakis a NATO-tagállamok és Ukrajna dönthetnek.
Az amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását
továbbá a Donyec-medencei fegyveres konfliktusnak a
minszki és a normandiai megállapodások szerinti rendezését.
Zelenszkij a Twitteren közzétett üzenetében azt emelte ki,
hogy az Egyesült Államok elnökével folytatta első diplomáciai

Irán izraeli hírportálokat tört fel

Irán izraeli hírportálokat tört fel Kászim Szulejmáni végrehajtott – dróncsapásban vesztette életét Bagdadban. Iráni
iráni tábornok megölésének második évfordulóján tisztségviselők többször is megígérték, hogy megbosszulják
– jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű halálát.
Iránt és Irán által támogatott hekkercsoportokat többször
izraeli hírportál hétfőn

A The Jerusalem Post és a Maariv című lapok internetes oldalait hétfő hajnalban feltörték, és egy iráni propagandavideót
helyeztek el rajtuk, amelyen az látható, hogy Iránból rakétatámadást intéznek a Negev-sivatagban, Dimona mellett található izraeli nukleáris létesítmény ellen, és egy rakéta eltalálja
a reaktor jellegzetes félgömb alakú makettjét.
A videofelvételen elhelyeztek egy szóbeli fenyegetést is.
Angol és héber nyelven azt üzenték: „Ott is közel vagyunk
hozzád, ahol nem gondolnád”.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy weboldalunkat nyilvánvalóan feltörték, és Izraelt közvetlenül megfenyegették. Dolgozunk a probléma megoldásán” – írta a The Jerusalem Post
Twitter-fiókján. A honlap mintegy két órával a feltörés után
újra elérhető volt.
Szulejmáni meggyilkolásának évfordulóján Irán egyhetes
akciósorozatot jelentett be, melynek meg nem nevezett fő eseményét hétfőre hirdették meg.
Szulejmáni Abu Mahdi al-Muhandis iraki hadnaggyal
együtt egy – Donald Trump előző amerikai elnök parancsára

is azzal vádoltak, hogy az elmúlt hónapokban izraeli internetes
oldalakat próbáltak feltörni az Irán és Izrael között évek óta
szárazföldön, levegőben, tengeren és kibertérben zajló árnyékháború részeként.
A kiberhadviselés eddigi leghíresebb csatája 2010-ben történt, amikor a feltételezhetően Izrael és az Egyesült Államok
által kifejlesztett Stuxnet vírus megfertőzte Irán nukleáris
programját, és sorozatos meghibásodásokat okozott az urándúsítást végző centrifugákban.
Kászim Szulejmáni tábornok az al-Kudsz elitkommandó
parancsnoka volt, amely a Forradalmi Gárda külföldi műveletekért felelős alakulata. Különösen jelentős szerepet játszott
a Teheránnal szövetséges Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmának megőrzésében. Az Egyesült Államok terrorszervezetnek minősítette.
Iránban Szulejmánira nemzeti hősként tekintenek, az Egyesült Államok ugyanakkor olyan terroristának minősítette, aki
az iszlám köztársaság közel-keleti katonai beavatkozását testesítette meg. (MTI)

Több mint 200 ezren írták alá vasárnap délutánig
azt a petíciót, amely Tony Blair egykori brit munkáspárti miniszterelnök lovagi címének visszavonását
követeli.

mata vezetésével 2009-ben kezdődött és 2016-ban zárult, gyakorlatilag feleslegesnek minősítette az iraki katonai beavatkozást, kimondva: Nagy-Britannia úgy csatlakozott 2003-ban az
iraki hadműveletekhez, hogy lett volna még lehetőség az akkori iraki rezsim fegyverzetének békés leszerelésére. A Chilcot-bizottság jelentése szerint legalább 150 ezer, „de
valószínűleg ennél is sokkal több” iraki vesztette életét a háborúban és az azt követő káoszban; az áldozatok nagy többsége civil volt. A tizenkét kötetből álló, 2,6 millió szavas
Chilcot-jelentés után különösen felerősödtek azok a hangok,
amelyek Tony Blair felelősségre vonását követelték, és a volt
kormányfő magas kitüntetésének hétvégi bejelentése szinte
azonnal újabb hatalmas tiltakozó hullámot kavart.
A change.org petíciós portálon alig néhány órával később
megjelent egy felhívás, amely követeli, hogy Boris Johnson
miniszterelnök kezdeményezze II. Erzsébet királynőnél Blair
lovagi kitüntetésének visszavonását.
A petíciót vasárnap délutánig több mint 220 ezren írták alá,
és percenként több százzal nőtt a csatlakozók száma. (MTI)

Tony Blair lovagi címének visszavonását követelik

Blairt II. Erzsébet királynő emelte lovagi rangra. A volt kormányfő magas kitüntetését az udvar jelentette be, amikor
szombaton közzétette az uralkodói elismerések hagyományos
újévi listáját. A volt kormányfőt a királynő a világ egyik legexkluzívabb lovagi közössége, az Order of the Garter, a 14.
század óta létező brit térdszalagrend tagjává avatta.
A volt brit kormányfők hivatali idejük után rendszerint –
bár nem törvényszerűen és nem kivétel nélkül – az Order of
the Garter tagjai lesznek. Az egykor rendkívül népszerű Blair
megítélésén azonban igen sokat rontott, hogy miniszterelnöksége alatt Nagy-Britannia a hatalmasra duzzadt társadalmi tiltakozás ellenére részt vett az Irak ellen 2003-ban indított
háborúban. A közvéleményt végképp Blair ellen hangolta az
iraki háború hátterének feltárására indult brit vizsgálat eredménye, amely Sir John Chilcot egykori magas rangú diplo-

Ország – világ
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Környezetbarát bölcsődék épülnek

További tíz új, korszerű és környezetbarát bölcsőde
építését hagyta jóvá a fejlesztési minisztérium, így a
korábban már bejelentett 43-mal együtt 53 ilyen intézmény létesül – jelentette be hétfőn Cseke Attila fejlesztési
miniszter.
Az
RMDSZ
2021-ben
kezdeményezte a bölcsődeépítési programot. A miniszter elmondta, hogy minden megyeszékhely és
megyei jogú város számára jóváhagyta a szaktárca
egy vagy két bölcsőde építését, ha a lakosság száma
meghaladja a 100 ezret. Emlékeztetett arra, hogy az
RMDSZ javaslatára az állam átvállalja a bölcsődék
működési költségeit is az önkormányzatoktól. A most
jóváhagyott beruházások értelmében Erdélyben Aranyosgyéresen, Nagyváradon, Szászvárosban és
Déván épül ilyen létesítmény. (MTI)

Kevesebb új autót
írtak forgalomba

Az egy évvel korábbinál 4,1 százalékkal kevesebb új
autót írtak forgalomba Romániában 2021-ben. A gépjármű-bejegyzési és jogosítvány-kibocsátó igazgatóság (DRPCIV) adatai szerint a tavaly decemberben
14.111 új autót írtak be forgalomba az országban, 23
százalékkal kevesebbet, mint 2020 decemberében.
Ebből 11.858 volt személyautó, e kategória esetében
25,8 százalékos visszaesést jegyeztek éves összevetésben. Márkák tekintetében tavaly decemberben
is a Dacia vezetett 4570 darabbal, aztán a Hyundai
(1090), a Renault (977), a Toyota (717) és a Skoda
(627) következett a sorban. Tavaly januártól decemberig 4,1 százalékkal kevesebb új autót írtak be forgalomba, mint 2020-ban. (Agerpres)

Veszített az értékéből a lej

A lej 1,6 százalékot veszített értékéből 2021-ben az
euróhoz viszonyítva – írta elemzésében a Ziarul Financiar gazdasági napilap, amelyet a Mediafax hírügynökség idézett. A Román Nemzeti Bank hivatalos
árfolyama szerint 4,8691 lej/eurós átváltási aránnyal
indult a 2021-es év, míg december 30-án az árfolyam
4,9486 lej volt. A Ziarul Financiar kiemelte, hogy az
euró értéke az egész év során az 5 lejes pszichológiai határ alatt maradt. A pénzügyi napilap által idézett elemzők előrevetítik, hogy 2022-ben az euró
árfolyama meghaladja az öt lejt, és fél év múlva
5,0517 lej, egy év múlva pedig 5,1145 lej lesz az euró
hivatalos árfolyama. (MTI)

Nőtt a RoboR

A pénteki 3,01 százalékról 3,02 százalékra nőtt hétfőn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) –
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). 2020 elején
évi 3,19 százalékon állt a ROBOR, a múlt év elején
pedig 1,98 százalékon. A jelzáloghitelesek esetében
alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb a
pénteken jegyzett 3,13 százalékról 3,14 százalékra
nőtt, a 12 hónapos ROBOR pedig 3,23 százalékról
évi 3,24 százalékra. A fogyasztói hitelek irányadó mutatója (IRCC) jelenleg évi 1,17 százalék. (Agerpres)

Csökkent a választópolgárok
száma

A választói névjegyzékbe december 31-én bejegyzett, választójoggal rendelkező polgárok száma
18.875.052 fő, 11.031 fővel kevesebb, mint november végén, amikor 18.886.083 romániai választópolgár volt – közölte hétfőn az Állandó Választási
Hatóság (AEP). Az AEP megemlíti ugyanakkor, hogy
a választói névjegyzékben szereplő személyek közül
18.105.818 rendelkezik romániai lakcímmel, 769.243
polgár pedig külföldön lakik. (Agerpres)

Új év – új világvége?

(Folytatás az 1. oldalról)
Jézus Krisztus visszatér a Földre, a háborúk, főleg a világháborúk, illetve a természeti csapások mind ezt vetítik előre, az apokalipszis pedig 2021-ben vagy ezt
megelőzően kezdi végső tombolását.
Nos, 2022-re is borzalmas, sötét jövőt jósol Nostradamus. Eszerint tűzvész, éhezés, atomrobbanás és a
mesterséges intelligencia lesz az emberiség osztályrésze, és tragédiák egész sora vár az emberiségre. Összeomlik az amerikai dollár, az infláció az egekbe
emelkedik, az arany, az ezüst, de még a bitcoin is gondot
okoz majd: ez lesz az emberiség gazdasági összeomlásának biztos kulcsa.
A csillagász szerint ez csak a jéghegy csúcsa: a mesterséges intelligencia olyan erőre jut, ami miatt a robotok és a számítógépek átveszik az irányítást a világon.
Az előttünk álló év lesz a népvándorlások, a fegyveres
konfliktusok időszaka, a világot pedig eluralja az éhínség.
A csillagász-asztrológus jóslatai szerint 2022-ben
égen és földön is pusztítja majd az emberiséget valamilyen csapás. Állítása szerint hajmeresztő károkat okoznak a Földre zúduló meteorit- és aszteroidazáporok. És
ha még ez sem lenne elég, atombomba is robban majd,
ami szökőárakat, földrengéseket eredményez.
Reméljük, ezúttal is elmarad a világvége.
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Megtépázott vállalkozások

(Folytatás az 1. oldalról)
Sok vállalkozást a világjárvány
alaposan megtépázott, és a tevékenységük felfüggesztésével lakat
került az ajtóra, a bizonytalan gazdasági helyzet iránya pedig egyelőre nem látszik. Akadtak olyan
cégtulajdonosok is, akik megpróbáltak helytállni, állami támogatás
nélkül boldogulni, az alkalmazottaikkal vállvetve dolgozni. A kíméletlenül szigorú pénzügyi törvények
miatt azonban egyre szélesebb körben úgy vélekednek, hogy értelmetlen szélmalomharc a fennmaradásért folytatott küzdelmük.
A koronavírus-járvány gazdasági
hatásai ellenére a vállalkozások
nagy részében nem függesztették
fel a tevékenységet, a kilátástalannak tűnő hónapokban is gondoskodtak
az
alkalmazottaik
megélhetéséről. Azonban, ha egy
kisvállalkozás tulajdonosa megfeledkezett a székhelyként bejelentett
ingatlan felértékelésének időszerűsítéséről, akár 20.000 lejt is meghaladó ingatlanadóval szembesülhetett. Egy marosvásárhelyi vállalkozó az adóhivataltól 2021-ben
kapott kimutatással sehogy sem tud
egyetérteni. Keresi a logikát, keresné a maga igazát is, de egyelőre
nem talált megértésre, merthogy a
törvényt alkalmazni kell... Míg
2018-ban 2.476 lejt fizetett ingatlanadóként, 2021-re ugyanannak az
ingatlannak az adóértéke 21.181
lejre ugrott. 2020. január 2-án éjjel
négy órakor tűz pusztított (a feltételezések szerint szándékos gyújtogatás
történt)
az
autójavító
műhelyében, a költséges helyreállítást önerőből és barátok segítségével próbálták elvégezni.
A 2016 óta érvényes pénzügyi és
adótörvénykönyv szerint akár
hússzorosára is nőhetnek a helyileg
meghatározott adók azon ingatlanok esetében, amelyekben vállalkozás vagy engedélyezett fizikai
személy (PFA) került bejegyzésre,
és elmulasztotta megújítani az ingatlan felértékelését. A nem lakáscélú ingatlanok esetében az
adóalapot egy szakértő által elvégzett felértékelés szerint határozzák
meg, ami a legtöbb esetben az ingatlanadó jelentős növekedését
idézi elő. Ha a felértékelés nem tör-

ténik meg, illetve ha felértékelték
ugyan a törvény megjelenését követően, de lejárt az ötéves érvényességi határidő, jóval magasabb,
2%-os adókulcsot alkalmaznak. A
helyi adóhivatalok a nyilatkozatokban szereplő információk szerint
határozzák meg az ingatlanra kivetett adókulcs nagyságát. Azok az ingatlanok, amelyek lakhelyül és egy
vállalat vagy engedélyezett fizikai
személy székhelyéül is szolgálnak,
a vegyes célú ingatlanok kategóriájába kerülnek besorolásra.
Az épületek adózandó értékét
ötévente kell időszerűsíteni
A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Adó- és Illetékosztályának
osztályvezetőjét, Gólya Csaba
Leventét arra kértük, tájékoztasson
a nem lakás rendeltetésű épületek
felértékelésének elmulasztása miatt
felduzzasztott büntetőadókról. Mint
kifejtette, az első negyedévben a hivatal honlapján és a médiában
gyakran emlékeztették kötelezettségeikre azokat a magánszemélyeket,
akik nem lakás rendeltetésű épületeket birtokolnak, és amelyeket nem
a 2021-es évet megelőző öt évben
vásároltak, illetve értékeltettek fel.
– Mi a lényege a nem lakás rendeltetésű épületek ötévente való felértékelésének?
– Ahhoz, hogy egy pénzügyi
évben az épületek tulajdonosai a
2%-os adókulcs helyett a 0,65%-os
adókulcsban részesüljenek, egy hiteles szakértő által készített felértékelési jelentés révén kötelesek
időszerűsíteni az épületek adózandó
értékét. A felértékelési jelentést a
javak felértékelési szabványainak
megfelelően kell elkészíteni, s a
helyi adóügyi szervnél benyújtani
az első fizetési határidőig, ami március 31. Azok, akik ezt nem tették
meg – a nagyobb adózandó érték és
a nagyobb adókulcs alkalmazása
miatt – azzal szembesültek, hogy az
épületadójuk a többszörösére emelkedett.
– Miként lehet elkerülni a hasonló, kellemetlen és rendkívül költséges eseteket?
– A törvény előírásai szerint két
feltételt kell teljesíteni: fel kell értékeltetni azokat az ingatlanokat,
amelyekben gazdasági vagy kereskedelmi tevékenységet folytatnak,

Jelenleg mintegy 80 km-nyi
autópályát építenek

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Sorin Grindeanu szállításügyi
miniszter bízik benne, hogy
2022-ben sikerül átadni a forgalomnak a jelenleg építés
alatt álló mintegy 80 km-nyi
autópálya egy részét, illetve,
hogy idén nyárig bevezetik a
sztrádaépítési munkálatok
drónok segítségével történő
nyomon követését. Erről a
Digi24 televízió vasárnap esti
műsorában beszélt a tárcavezető.

Grindeanu kérdésre válaszolva
rámutatott: nem tudja pontosan
megmondani, hány kilométer autópályát tudnak átadni a forgalomnak
ebben az évben. Kiemelte, mielőtt
átvette volna a szállításügyi minisztérium vezetését, egyetlen kilométernyi
sztrádát
sem
adtak
használatba 2021-ben. „Erőfeszítésbe telt, hogy összesen mintegy
30 kilométert elérjünk, de ez na-

gyon kevés, szinte a legkevesebb az
elmúlt 5-6 év viszonylatában” – fogalmazott.
Mint mondta, jelenleg 80 kilométernyi autópályát építenek, és
ennek egy részét, („egy vagy talán
két szakaszt”) át is tudják adni a forgalomnak idén. Grindeanu reményét fejezte ki, hogy ezek között
lesz a Nagyszeben és Bojca közötti
autópályaszakasz is, amelynek
ugyan 2023 a kivitelezési határideje,
de jól haladnak a munkálatokkal.
Ugyanakkor ebben az évben újabb
építőtelepeket nyitnak meg, „és nem
keveset” – ígérte a miniszter.
Sorin Grindeanu azt is elmondta,
idén nyárig be akarják vezetni az
építőtelepeken zajló munkálatok
drónokkal történő nyomon követését. Az erről szóló jogszabálytervezetről
már
tárgyalnak
a
belügyminisztériummal – tette
hozzá. (Agerpres)

Adómentesség a hasonló tűzkár után nem jár

és azt be is kell iktatni a hivatalban.
Az ingatlanok felértékelését január
1. – március 31. között kell megejteni. Kétféle adószámítás van:
egyik az, amikor a felértékelő által
megállapított ingatlanértéket veszi
alapul az adóhivatal, és arra az alacsonyabb adókulcsot alkalmazza.
Amennyiben azonban nincs felértékelve egy ingatlan, akkor négyzetméterre számított adózandó értéket
vesz alapul a hivatal – ami már
eleve magasabb a felértékelő által
kiszámított értéknél –, és arra alkalmazzák a 2%-os magasabb adókulcsot. Míg a kisebbik adókulcs
0,65%, a nagyobbik 2%, ezért lehet
15–20-szorosa is az ingatlanadója
annak, aki nem értékeltette fel időben, vagy lejárt az öt év, és a rendszer jelzi, hogy nincs megújítva, és
már nem érvényes a régi felértékelés.
Amikor az értesítés nem jut el
a címzetthez…
– Abban az esetben, ha kiderül,
hogy nem újították fel egy gazdasági egység felértékelését, küldenek-e értesítőt a tulajdonosnak?
Hány ilyen eset volt 2021-ben a megyeszékhelyen?
– Marosvásárhelyen 2021-ben
két ilyen eset volt. Az előző években több vállalkozó is ugyanebbe a
csapdába esett, és bírósági úton sem
tudtak mentesülni a többszörös adó
kifizetése alól, mivel a pénzügyi

törvény előírásait könyörtelenül be
kell tartatni. A hivatal küldött ki értesítést, amit a címzett nem vett át
(állítása szerint nem kapott meg
sz.m.), ugyanakkor minden lehetséges fórumon hirdettük a nem lakás
rendeltetésű ingatlanok felértékelésének kötelezettségét. Vannak olyan
profi felértékelők, akik – elkerülendő a hasonló ráfizetést – ötévente
emlékeztetik a klienst a megújításról, de ez nem kötelességük.
– Természeti csapást vagy tűzesetet szenvedve a következő évben a
károsult ingatlan néhány évig, míg
talpraáll, nem mentesülhetne az ingatlanadó fizetése alól?
– Minden ingatlan, amelynek
falai és tetőzete van, adózandó ingatlan.Természeti csapás vagy tűzeset esetében ajánlatos újraértékelni
az ingatlant, csak így lehetséges
adózás szempontjából az enyhítés.
– Az említett cégnél 2020. január
2-án tűz ütött ki, személyautók is
megsemmisültek, ennek ellenére az
egész évi járműadót törleszteniük
kellett. Ez teljesen érthetetlen, mivel
abban az évben egyetlenegy napig
sem használhatták azokat a gépkocsikat. Jól van ez így?
– A pénzügyi törvény értelmében
minden olyan gépjárműre adót kell
fizetni egész évre, amely a tulajdonban volt az előző év december 31-én,
és forgalomba volt íratva ezen a dátumon.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

– A felértékelések időszerűsítésének határidejét átlépve, aki áprilisban, augusztusban vagy októberben
rendeli meg a felértékelést, és utólag iktatja azt, nem számíthat semmiféle enyhítésre?
– Amennyiben a március végi határidőt átlépve értékeltetik fel az ingatlant, azt csak a következő évi,
január elsejétől számított adó megállapításánál veszik figyelembe.
Fontos, hogy a felértékeléseket
minden évben március 31-ig iktassák a polgármesteri hivatal iktatójában. A március 31. után iktatott
felértékeléseket csak a jövő évi épületadó megállapításánál lehet figyelembe venni – tájékoztatott Gólya
Csaba Levente, a Természetes Személyek Marosvásárhelyi Adó- és Illetékügyi Osztályának vezetője.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal honlapján arról tájékoztatja
az adófizetőket (jogi- és magánszemélyek), hogy a városi tanács 2021.
október 28-i 325-ös határozata értelmében eltörlik a késedelmi kamatot azok számára, akik a járvány
okozta anyagi gondok miatt nem
tudták időben törleszteni a helyi
adókat és illetékeket. Azok, akik
igénybe vennék a kedvezményt,
legkésőbb 2022. január 31-ig kell
igénylést benyújtsanak, kérjék a késedelmi bírságok érvénytelenítését,
és fizessék be az elmaradt összegeket.

A kisnyugdíjasok januári támogatása nem befolyásolja
a gyógyszerárkedvezményre való jogosultságot

Az intézmény képviselői hétfői közleményükben
emlékeztetnek, a 2021/132-es sürgősségi kormányrendelet értelmében az 1600 lejnél kisebb nyugdíjjal
rendelkezők januárban a nyugdíj mellett egy egyszeri
juttatásban is részesülnek. Ez a pótlék azonban nem
minősül nyugdíjból vagy szociális juttatásból származó jövedelemnek, mivel az állami költségvetésből

folyósítják, így nem veszik figyelembe a 90 százalékos gyógyszerárkedvezményre való jogosultság megállapításakor, amelynek a legtöbb 1429 lejes nyugdíj
az előfeltétele – hangsúlyozza a CNAS. 2022. január
elsejétől a gyógyszerek referenciaárának 90%-os
kompenzációjában részesül minden nyugdíjas, akinek
maximum 1429 lej a nyugdíja. Az erről szóló határozatot december végi ülésén hozta meg a kormány, a
nyugdíjpont értékének szintén január 1-jétől hatályos
10 százalékos emelkedésével indokolva az intézkedést. Eddig az 1299 lejnél kisebb nyugdíjjal rendelkezők voltak jogosultak a gyógyszerárkedvezményre.
(Agerpres)

A legutóbbi tájékoztatás óta 1756 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 29.740 teszt
eredményének feldolgozása nyomán; 189-en újrafertőződött betegek – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 1.813.056-ra
nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek
száma. Közülük 11.559-en újrafertőződtek, nekik az
első megfertőződéstől számított 180. nap után lett
ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor eddig 1.741.871
személyt gyógyultnak nyilvánítottak.
Eddig 11.073.637 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 6.085.188 antigéngyorstesztet végeztek. Hétfőn 2478 személyt
kezeltek kórházban Covid-19-cel, 403 beteg szorult intenzív terápiás ellátásra, közülük 33-nak van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 63

kiskorú van, és közülük hetet ápolnak az intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában 18 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Az
elhunytak közül egy személy 40 és 49 év közötti, öt 60
és 69 év közötti volt, öt elhunyt 70 és 79 év közötti volt,
hét áldozat életkora meghaladta a 80 évet. A 18 áldozat
közül 16 oltatlan volt, 15-nek más betegsége is volt. A
két beoltott elhunyt 60 és 69 év közötti volt, mindkettejüknek volt társbetegsége. Ezzel 58.814-re emelkedett
a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma. Románia területén 9672 igazoltan koronavírusfertőzött személy van otthoni, 2534 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 66.243 személy van házi, 71
intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 1373
hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívó számra a
koronavírussal kapcsolatban. (Agerpres)

A kisnyugdíjasoknak januárban nyújtott
egyszeri támogatás nem befolyásolja a 90
százalékos
gyógyszerárkedvezményhez
megszabott felső jövedelemhatárt – hívja fel
a figyelmet az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (CNAS).

Növekvőben az új koronavírusos
megbetegedések száma
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Újabb sikeres év a Maros Művészegyüttes mögött

Megszületőben Tamási Ábele

A járványhelyzet ellenére kulturális eseményekben gazdag
évet zárt a Maros Művészegyüttes. Megannyi, nagyszámú közönséget befogadó
szabadtéri rendezvény, az
egészségbiztonsági előírásoknak megfelelő telt házak, a
legnagyobb megszorítások
időszakában hagyományőrző
videófelvételek tették egyebek mellett emlékezetessé a
két társulat számára 2021-et,
és az új esztendő is legalább
ennyire mozgalmasnak ígérkezik. Barabási Attila Csaba, a
művészegyüttes
vezetője
rövid visszatekintés után a
következő hónapok forgatókönyvét is körvonalazta.

Nagy Székely Ildikó

– Az elmúlt évben a pandémia
alakulásához igazodva minden lehetőséget megragadtunk, hogy eljuthassunk a nézőkhöz, húsvétkor
például három régió – a Nyárádmente, a Felső-Küküllő mente és a
Sóvidék – alkalomhoz illő népszokásait, többek között kibédi, selyei
és pálpataki táncokat, zenét, locsolóverseket mutattunk be nagy sikerrel az online térben. A virtuális
élményteremtésben a jellegzetes parasztházairól híres Székelyvécke
polgármestere, Fekete Pál is a segítségünkre volt. A melegebb hónapokban, a járványügyi enyhítések
idején a szabadtéri rendezvényekre
helyeztük a hangsúlyt, belaktuk a
marosvásárhelyi vár udvarát. Itteni
nagyszínpadunkon – amit a Pro
Folk Egyesületen keresztül vásároltunk és korszerűsítünk – zajlottak
egyebek mellett a Vásárhelyi Forgatag és a Folkfórum nagy tömegeket
odavonzó
néptáncos
programjai. A megyeszékhelyi polgármesteri hivatallal való kiváló
együttműködésünknek köszönhetően a nyáron szinte minden héten
megörvendeztethettük előadásainkkal a várbeli közönséget. Szakmai
téren az Erdélyi Hagyományok Házával és a Spectrum Színházzal alakítottuk ki a legerősebb kapcsolatot,
ugyanakkor több civil szervezettel,
közöttük a Parapács Egyesülettel is
együttműködtünk. Mindig az moti-

Rengeteg Ábel

Fotó: Nagy Tibor

vált bennünket, hogy valami újat
nyújtsunk a közönségünknek.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy Marosvásárhely továbbra is kultúraszerető város, és talán a népi szellemi
örökség áll a legközelebb az emberek szívéhez, mindenki megtalálja benne a neki szóló, emlékidéző
vagy – az utánpótlás táncaival –
jövőt sejtető kincseket.
A Tündöklő Jeromossal indul
a Tamási-év
– Hogyan indul az új esztendő a
Maros Művészegyüttes számára?
– Számos tervünk van, de óvatosan, a járványhelyzet bármilyen változására felkészülve szervezünk.
Január 5-én indulunk az idei első kiszállásunkra, Magyarországra, hogy
7-én a budapesti Művészetek Palotájában részt vegyünk az újév-köszöntő Te Deum programsorozatban. A társulatunk egy része
mellett magyarói adatközlők és alsósófalvi farsangolók is velünk tartanak, utóbbiak az Illés temetését
adják elő. A csapatunk fellépése
alatt a háttérben Bálint Zsigmond
fotóművész és jómagam téli ünnepköri szokásokat bemutató fotóit vetítik ki. Egy másik év eleji kihívás
számunkra a magyar kultúra napja,
január 22-e alkalmából a Kultúrpalotában sorra kerülő ünnepi előadás.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a budapesti Magyarság
Háza felkérésére ezzel a mozzanattal indul a 2022-es Tamási Áron-év

rendezvénysorozata. A Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház közös produkcióját, a
Tündöklő Jeromos című Tamásidarabot visszük közönség elé e
jeles napon. A járványhelyzet óta
nem játszottuk Marosvásárhelyen
ezt az előadást, így hatalmas lendülettel készülünk rá, és kiemelten
figyelünk arra, hogy egy igazi
színházi világot teremtsünk a színpadon. Természetesen a román tagozattal a román kultúra napját is
megünnepeljük.
– Van-e kilátásban új bemutató?
– A Tamási-év apropóján az Ábel
című új táncszínházi előadásunkat
készítjük elő Varga János rendezésében. Amint azt a produkció műfaja is elárulja, az erdőpásztorként a
Hargitára kerülő eszes székely fiú
alakját kimondottan a tánc nyelvén
igyekszünk megformálni. Ez alkalomból a Maros Művészegyüttes repertoárjában újdonságnak számító
felcsíki táncok is bemutatásra kerülnek. A próbák jó ideje zajlanak, és
reményeink szerint február közepén
közönség előtt vihetjük színre az
előadást.

– Beszéljünk kicsit az esedékes
turnékról.
– Márciusban a hagyományos
nagyszabású magyarországi kiszállásunkra készülünk. A táncosaink
be vannak oltva koronavírus ellen,
így minden bizonnyal eleget tudunk
tenni a meghívásnak. Áprilisban a
szakmai fejlődés és tapasztalatcsere
szempontjából legfontosabb eseményre, az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozójára kerül sor Nagyváradon, a rangos fórumon az Ábelt szeretnénk
bemutatni. Emellett reményeink
szerint minden további meghívásnak eleget tudunk tenni, a ciprusi
nemzetközi néptáncfesztivált is beleértve, ami a pandémia miatt 2021ben elmaradt.
– Mire számíthat a Maros Művészegyüttes itthoni közönsége a tavaszi, nyári hónapokban?
– Kelemen Lászlóval, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány
vezetőjével
arra
a
következtetésre jutottunk, hogy a
nyár végi, ősz eleji, kulturális
programokban gazdag időszak helyett szerencsésebb májusban
megszervezni a Folkfórum nevű
interetnikai fesztivált úgy, ahogy
azt eredetileg megálmodtuk. Terveink szerint ezzel a rendezvénysorozattal indítjuk a várbeli

szabadtéri eseményeket. Június elsején a korábbi években Mikházára vártuk a családokat, tavaly a
várban kedveskedtünk a gyermeknapot ünneplőknek mesejátékkal, táncoktatással, különféle
játékos tevékenységekkel. A fiatal
közönségünkről idén sem feledkezünk meg, annál is inkább,
mivel a járványhelyzet miatt régóta nincs lehetőségük kulturális
rendezvényekre szervezett formában eljutni. A Spectrum Színházzal
közös
két
Tamásielőadásunkat, a Tündöklő Jeromost és a Boldog nyárfalevél című
darabot, valamint az Ábel című
táncszínházi produkciónkat a továbbiakban szeretnénk minél több
erdélyi és Erdélyen kívüli településre elvinni, Temesvártól Máramarosig, külön figyelmet fordítva
a szórványvidékekre. Természetesen az anyaországban is bemutatnánk ezeket a darabokat. Ez azért
is fontos számunkra, mivel tapasztalataink szerint a színházak
elég ritkán veszik elő Tamási remekműveit. Ősszel még egy új
folklórműsort készülünk közönség elé vinni, az ilyen jellegű előadásaink
ugyanis
nagyon
népszerűek, főként szabadtéren
vonzanak be szépszámú közönséget.

A. Tóth Sándor kiállítása a Hagyományok Házában

A. Tóth Sándor: BUÉK Tóthék –
Hálaadó életrajz színezett linómetszet képeslapokon, 1932–1980
címmel nyílt retrospektív kiállítás a budapesti Corvin téri
Kallós Zoltán kiállítótérben. A
tárlat január 28-áig várja a látogatókat.

Dr. Csermák Zoltán

Advent időszakában Budapest
kulturális életének kiemelkedő eseménye A. Tóth Sándornak a Hagyományok
Házában
rendezett
kiállítása. A világot megjárt képzőművész BUÉK Tóthék – Hálaadó
életrajz színezett linómetszet képeslapokon, 1932–1980 című tárlatának megnyitóján a magyar
kulturális élet számos prominens
személyisége megjelent. A december 10-ei jeles eseményen közreműködtek a Pápai Református
Kollégium, valamint a rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium tanulói is. Az alkotó
életpályáját Szabó Zoltán, a Hagyományok Háza osztályvezetője, a kiállítás kurátora méltatta.
„A. Tóth Sándor 1904-ben született Rimaszombatban, iskoláit az

érettségiig is ott végzi. Családjában
a művészet megkülönböztetett helyet foglal el, nagyapja bécsi festőművész, édesapja, Tóth Béla
műépítész, édesanyja, Schulek
Vilma pedig iparművész. A családot
Trianon elvágja az anyaországtól,
így a tehetséges ifjú átszökik Magyarországra, és Glatz Oszkár és
Rudnay Gyula osztályában végzi el
1926-ban a Képzőművészeti Főiskolát. Gazdag életpályája 1928-ban
Nyugat-Európában folytatódik, Londonban portréfestészetből tartja fenn
magát, Berlinben építész testvérét

keresi fel. Párizsban unokatestvérét
látogatja meg, akinek férje Blattner
Géza képzőművész-bábművész. A
rokoni kapcsolat művészi kötelékké
fejlődik: a francia fővárosban közösen hozzák létre az Arc-en Ciel (Szivárvány)
bábegyüttest.
A
marionettszínház meghozza nekik a
sikert, s a nézőterén a párizsi művészeti élet olyan neves képviselői
ülnek, mint például Picasso. A festészetbe is beleveti magát, s 1931-ben
az Art Hongrois Moderne című tárlaton az úgynevezett Vadakkal, Tihanyi Lajossal és Czóbel Bélával
együtt állít ki. A Blattnert ábrázoló
Bábjátékos című képét is itt láthatja
először a közönség.
A művészt gyötri a honvágy, így
1932-ben hazatér, s a Pápai Református Kollégiumban – rajz-művészet
tanárként – vállal állást, három évvel
később meg is házasodik. Kapcsolata
Párizzsal nem szakad meg, s amikor
a fények városában francia nyelven
mutatják be Madách Az ember tragédiája című drámáját, az Egyiptomi
szín bábjait a művész otthon készíti
el, s a premieren is részt vesz.
Az itt látható linómetszet-sorozat
egyedi a magyar s az egyetemes

művészettörténetben: 1932-től 1980ban bekövetkezett haláláig készíti el
minden évben – a háborús időszak kivételével – míves darabjait. A kis alkotások részben családtörténeti
jelentőségűek, másrészt a gazdag művészeti életút állomásai. Külön érdekessége, hogy 1937-től Tamási Áron
Ábel-figurája a képek főszereplője.
A tárlat természetesen más műveit is közkinccsé teszi, itt említem
meg Kós Károly portréját, amit Erdélyben készít el. Pedagógusként
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Fotó: Barabási Attila

számtalan tehetséget indít el pályáján. A tizenkét éves Csoóri Sándor
szemében látja meg a tüzet, s a művészeti életbe is ő vezeti be a későbbi neves költőt; portréját is
megrajzolja. Nagy László is tanítványa, a költő – A. Tóth sugallatára
és felkészítésével – az Iparművészeti Főiskolán, később a Képzőművészeti Főiskolán folytatja
tanulmányait.”
A kiállítást a nagyközönség január 28-áig látogathatja.
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Bálint Zsombor

Marosvásárhelyen nulláról indulva dől el a továbbjutás

Bármennyire furcsán hangzik is
egy kosárlabda-mérkőzés esetében,
de így történt: döntetlent ért el a Sirius női csapata a CSM Alexandria
elleni idegenbeli találkozón. A mérkőzést azonban a Románia-kupában
rendezték, és ebben a sorozatban
csak akkor játszanak hosszabbítást,
ha a második mérkőzés végén öszszesítésben áll egyenlőre a két csapat. Ez pedig azt jelenti, hogy a
továbbjutás a január 6-ai, marosvásárhelyi visszavágón dől el, amikor
nulláról indulnak a felek. Ez a
meccs pedig már nem végződhet
döntetlenre.
Hullámzó teljesítményt nyújtott
Alexandrián Carmin Popa csapata,
amely nagyon jól kezdte védelemben, öt pont előnyre tett szert, de a
támadásban elkövetett néhány hiba

lehetőséget biztosított az ellenfélnek az egyenlítésre, majd arra is,
hogy átvegye a vezetést. A nagyszünetig Alexandriánál maradt a fór, a
harmadik negyed azonban a marosvásárhelyi csapaté volt, amely négy
triplának is köszönhetően egy adott
pillanatban kilencpontos előnyre
tett szert. Az utolsó negyedet a
házigazdák azonban egy 12-2-es
parciálissal kezdték, és ismét a Sirius futhatott az eredmény után. A
végjátékban Bonally triplája hárompontos előny biztosított a csapatának, azonban az utolsó marosvásárhelyi támadás során, egy időkérés után Allen szintén hárompontossal válaszolt, a maradék néhány másodpercben pedig már nem
esett újabb kosár.
Ezúttal a marosvásárhelyi csapat
amerikai beállósai szerényebb teljesítményt nyújtottak, lepattanózásban Alexandria felülkerekedett

„Még akár 10 másodperc alá
is juthatok!”

A városi sportklub székhelyén készült felvételen a szervezet vezetői azokat a sportolóikat
mutatják be, akiket sikerült hazahozni, illetve itthon tartani.
Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

Bálint Zsombor

Elfogadható szintű atlétikapálya
még nincs Marosvásárhelyen, a városi sportklubnál viszont lett tagja
az atlétika-szakosztálynak.
Amikor a klub reformja került
szóba, megválasztása után Soós
Zoltán polgármester azt mondta, ragaszkodik hozzá, hogy ez a szakosztály is működjön, hiszen a városnak
igen nagy hagyományai vannak
ebben az alapsportágban, amely
azonban az utóbbi évtizedekben
erősen háttérbe szorult. Ennek egyik
oka, hogy mintegy három évtizede
nincs 400 méteres pálya a városban,
miután a városi stadion egykori salakpályája annyira elavult és tönkrement (morálisan már amúgy is
elkopott a rekortánpályák megjelenelését követően), hogy használaton
kívül helyezték. Azóta a Bolyai líceum pályáján mostoha körülmények között edzenek a Sportlíceum
atlétái, a körülmények hiánya azonban az eredményességre is kihat.
Ez változhat meg rövidesen a
CSM
atlétika-szakosztályának
megalakításával, amelyhez a ligeti
stadion pályájának korszerű anyaggal való beborítása és a használatba
adása társul. A város új adminisztrációja ezt ugyan még a tavaly
nyárra ígérte, most azonban már
biztosnak tűnik, hogy a tavasszal elvégzik ezeket a munkálatokat, és ha
a lelátók felújítására ugyan még
sokat kell is várni, az atlétikapálya
használatra készen áll majd!
Tulajdonképpen ennek az ígéretével vették rá az utóbbi évek egyik
legtehetségesebb atlétáját, akit a
Szász Albert Sportlíceumben neveltek ki, hogy ne igazoljon más vá-

rosba, maradjon a Marosvásárhelyi
CSM-nél, hiszen hamarosan megfelelő körülmények között készülhet itthon is. Jakab Sámuel pedig, aki 15
évesen úgy lett az ország egyik legjobb vágtázója, hogy eddig gyakorlatilag nem volt hol megfelelően
edzenie, a városi sportklub atlétikaszakosztályának első leigazolt sportolója.
Noha a sprint versenyszámokban
Románia nem tartozik a sportnagyhatalmak közé, Jakab Sámuelnek
igen ambíciós célkitűzései vannak.
Jelenleg 11,46 mp-es az egyéni csúcsa 100 méteren, de úgy érzi, jelentős fejlődési potenciál van benne.
„Igaz, hogy Romániában nincs
magas szinten a sprint, hiszen egy
nehéz és komplex versenyszámról
van szó. Minden mozdulat számít,
és kemény felkészülést, edzéseket
igényel. A célkitűzésem, hogy magasabb szintű versenyekre is kijussak, és szerintem tudunk ezen
változtatni, hogy legyenek olyan
sportolók Romániában, akik sprintben is jól teljesítenek, világszinten
is” – mondta Jakab Sámuel, hozzátéve, hogy megvan ehhez a szükséges hite és elszántsága.
Romániában a felnőtt országos
csúcsot 1994-ben állította fel Daniel
Cojocaru 10,21 mp-cel, az ifjúsági
csúcs 10,77 mp, amelyet Adrian
Badea és Ciprian Daroczi megosztva tartanak. A világszínvonalhoz azonban ezeket a rekordokat
meg kell dönteni, és megközelíteni
a 10 mp-es lélektani határt.
„Képesnek tartod magad erre?” –
kérdeztük. „Még akár 10 másodperc alá is juthatok!” – hangzott az
ambícós válasz.
Nos, az aztán igazán szenzációs
eredmény lenne!

(35-33), Sherill pedig egyedül hat
labdát veszített, ami nem játékirányító esetében nagyon magas szám.
Meglepően szerényen szerepelt Sólyom Sára, aki amellett, hogy csak
két pontot szerzett, nem is igen próbálkozott dobással, és szintén sok,
négy eladott labdát összesített.
A védekezés viszont, ami a csapatösszhang függvénye, pozitív benyomást keltett. Alexandria sokszor
kényszerült távolról dobni, ezt viszont 56%-os hatásfokkal tette,
ezzel is ellensúlyozva a marosvásárhelyiek védekező játékának hatékonyságát. Ez pedig, némileg
paradox módon, optimizmusra
adhat okot a visszavágó előtt, hiszen szinte kizárt, hogy ismét ilyen
pontosan célozzanak a Ligetben is.
A négyes döntőbe jutást eldöntő
találkozót január 6-án 18 órai kezdettel játsszák a marosvásárhelyi
sportcsarnokban.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő, 1. menet: CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius 64:64 (20-22, 15-10, 8-20,
21-12)
Alexandria,sportcsarnok,100néző.Vezette:AlexandruIvan
(Târgoviște),MihaiSăndulache(Bukarest),DianaOprea(Brassó).
Ellenőr:BedirSefer(Corabia).
Alexandria: Ackerman16pont,Benally13(3),Burcică11(1),
Crăciunescu8(2),Voicu6,Pomaka’iPana5(1),Mazilu5(1),Petrova,Bota.
Sirius: Griffin17pont(1),Sherill15(1),Lipovan11(2),Chiș10
(2),Allen7(1),Sólyom2,Badi2,Mircea,Czimbalmos,Anca.

Eredményjelző
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő, 1. menet: Brassói Olimpia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 46:125, CSM
Târgoviște – Konstancai Phoenix 56:77, CSMAlexandria –
Marosvásárhelyi Sirius 64:64,Aradi FCC – Szatmárnémeti
CSM64:71.

Biró Anita ezüstérmes
a Balkán-bajnokságon

Czimbalmos Ferenc Attila
Sikeres 2021-es esztendőt hagyott maga mögött a
19 éves marosvásárhelyi Biró Anita, a helyi Tornádó
SK versenyzője (edző: Máthé Sándor és Máthé Norbert), hiszen miután a Bukarestben tartott takewondo
Románia-kupán aranyérmet szerzett, Balkán-bajnokságon is bizonyított, és mindössze egy ponttal maradt
le az aranyéremről egy foksányi versenyző mögött.
A bajnokság után a 2010 óta sportoló Anita a
Népújságnak elmondta: kissé megviselte a vereség,
ugyanakkor meg is erősítette. „Már várom az újabb
lehetőséget, hogy mielőbb visszavágjak neki. Amúgy
magas volt a színvonal, nehéz volt a verseny, és bár a
legkisebb súlykategóriában (–46 kilogramm) vettem
részt a felnőttek versenyében, ellenfeleim nagyságbeli
és súlybeli méretben is fölém magasodtak. Nagyon
bíztam önmagamban, mivel az elmúlt hónapokban kiváló felkészülésben volt részem – ezért itt külön köszönetet kell mondanom edzőimnek és szüleimnek,
akik mindig, mindenben támogatnak –, viszont nem
volt könnyű egyeztetnem az egyetemi tanulmányaimat az edzések rendjével (Anita a MOGYE testnevelési és sportszakán tanul). S hogy melyek a jövőbeli
terveim? 2022-ben Balkán-bajnok szeretnék lenni!“
– mondta el Biró Anita.

Biró Anita

Tornado-sikerekaRománia-kupán
NemcsakBiróAnitaszerepeltjólaRománia-kupánaTornadoSKversenyzőiközül:
MihályRóbert,AdelinaMuicaésLorenaPopugyancsakaranyéremmeltérthazaafővárosból.
UgyanakkorMihályHunorésTommyIrimaezüstérmetszerzett,mígMihályTamás,HoraţiuTruţă
ésMátyásiTamásadobogóharmadikfokáraléphetettfel.

Barátságos meccset játszott a kosárcsapat

Bálint Zsombor
Barátságos mérkőzést játszott a kosárlabda 1. liga
háromhetes szünetében a marosvásárhelyi városi
sportklub az élvonal utolsó helyén álló Csíkszeredai
VSKC ellen. Az idegenbeli találkozó viszonylag kiegyensúlyozott küzdelmet és a házigazdák győzelmét
hozta, egyúttal azt is igazolva, hogy továbbra is létezik egy elég nyilvánvaló szakadék az élvonal és a másodosztály között.
A mérkőzés azonban rendkívül hasznos erőpróba
volt George Trif együttese számára, hiszen olyan ellenféllel tudott játszani, amely végre igazi kihívás elé
állította, és ez nagymértékben segítheti a bajnokságban sorra kerülő következő – vízválasztónak ígérkező
– fordulók előtt. Ezeken a mérkőzéseken derül ki (ha
nem is dől el véglegesen), hogy mely csapatoknak
van a legnagyobb esélyük a feljutás kivívására.
A csíkszeredai összecsapáson a marosvásárhelyi
csapat, elővigyázatossági okokból, nem használta
Goran Martinićet és Vladislav Șolopát, kisebb sérülések miatt. Ugyancsak hiányzott a fiatal generáció
két fontos képviselője: Vlad Nistor és Kiss Roland az

U18-as válogatott edzőtáborában tartózkodott.
Amint a részeredményekből is kiderül, a marosvásárhelyi együttes így is jelentős előnyre tett szert az elején, és később is vezetett egészen az utolsó negyedig,
amikor az ellenfél kialakította a végső – 11 pontos –
különbséget.
A Marosvásárhelyi CSM számára január 9-én folytatódik a bajnokság, amikor a Nagyváradi CSM eddig
szintén veretlen fiókcsapatának otthonába látogatnak,
majd a két fő rivális elleni találkozó következik:
16-án a Bukaresti Laguna ellen hazai pályán, 23-án pedig
idegenben, a szintén fővárosi Știința otthonában.
Jegyzőkönyv
Felkészülési kosárlabda-mérkőzés: CsíkszeredaiVSKC–MarosvásárhelyiCSM84:73(1628,25-16,22-18,21-11)
A marosvásárhelyi csapat pontszerzői: Sánta
22pont,Engi-Rosenfeld17(3),Bölöni14(3),
Borșa 12 (1), Bot 8 (2). Játszottak még:
Mureșan,Blaga,Steff,Szilveszter,Tălmăcean,
Trif.
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Schäfer András nyerte a Magyar Aranylabdát

A DAC és a magyar válogatott labdarúgója, Schäfer
András érdemelte ki a Magyar Aranylabda díjat a
2021-es teljesítményéért. A 22 éves futballista a Fenerbahce védőjét, Szalai Attilát előzte meg a voksoláson,
harmadikként pedig az előző alkalommal győztes Szo-

A Magyar Aranylabda eddigi győztesei

1998: Király Gábor (Hertha BSC)
1999: Király Gábor (Hertha BSC)
2000: Király Gábor (Hertha BSC)
2001: Király Gábor (Hertha BSC)
2002: Lisztes Krisztián (Werder Bremen)
2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)
2004: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)
2007: Hajnal Tamás (Karlsruhe)
2008: Hajnal Tamás (Borussia Dortmund)
2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)
2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)
2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)
2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)
2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)
2016: Nagy Ádám (Bologna)
2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)
2018: Gulácsi Péter (RB Lipcse)
2019: Gulácsi Péter (RB Lipcse)
2020: Szoboszlai Dominik (RB Salzburg)
2021: Schäfer András (DAC)

boszlai Dominik zárt, aki egy éve már az RB Lipcsét
erősíti.
A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni, függetlenül attól, hogy az illető a magyar bajnokságban vagy külföldön
futballozik.
A legjobb NB I-es játékos címet a címvédő és éllovas Ferencváros albán légiósa, Myrto Uzuni kapta két
klubtársa, a kapus Dibusz Dénes és a francia-tunéziai
középpályás, Aissa Laidouni előtt. Dibusz a legjobb
magyar kapusok között is második lett az RB Lipcsében szereplő Gulácsi Péter mögött.
A legjobb edzőnek az angol Chelsea másodedzőjeként Bajnokok Ligája-győztes Lőw Zsoltot választották. Mögötte a Hertha BSC-t november végéig irányító
Dárdai Pál és a paksi Bognár György zárt. A magyar
futballért dolgozó külföldi szakemberek között ismét
Marco Rossi szövetségi kapitány végzett az élen. Második az a Szerhij Rebrov lett, aki sorozatban harmadszor vezette bajnoki címre a Ferencvárost, majd
távozott a posztjáról, míg a harmadik helyre a Kisvárdától sikeres szereplés után november elején elköszönt
Joao Janeiro került.
Az nb1.hu szakportál felkérésére ezúttal az öt megszokott kategória mellett hatodikként az év sportvezetőjét is megválasztották az újságírók: ebben a
kategóriában az NB I. meglepetéscsapatának, a Kisvárdának a szakmai igazgatója, Révész Attila nyert.
A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és
örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis a mostani volt a 24.
alkalom.
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A 2021-es év díjazottja kis híján továbbjutást érő, emlékezetes gólt szerzett a német válogatott
ellen az Európa-bajnokság döntő tornájának harmadik csoportmérkőzésén. Fotó: MLSZ

A 2021-es díjazottak

* Magyar Aranylabda díj: 1. Schäfer András (DAC) 58 pont, 2. Szalai Attila (Fenerbahce) 52. 3. Szoboszlai Dominik (RB Lipcse) 47 pont
* legjobb NB I-es játékos: 1. Myrto Uzuni (Ferencvárosi TC) 61
pont, 2. Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC) 44, 3. Aissa Laidouni (Ferencvárosi TC) 27
* legjobb magyar edző: 1. Lőw Zsolt (Chelsea) 105 pont, 2. Dárdai
Pál 31, 3. Bognár György (Paksi FC) 29
* legjobb magyar labdarúgásért dolgozó külföldi edző: 1. Marco
Rossi (magyar válogatott) 119 pont, 2. Szerhij Rebrov 40, 3. Joao Janeiro 39
* legjobb magyar kapus: 1. Gulácsi Péter (RB Lipcse) 93 pont, 2.
Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC) 89, 3. Tóth Balázs (Puskás Akadémia
FC) 13
* legjobb magyar sportvezető: 1. Révész Attila (Kisvárda Master
Good) 90 pont, 2. Kubatov Gábor (Ferencvárosi TC) 30, 3. Hajnal
Tamás (Ferencvárosi TC) 28

A pilótatársaknál is Verstappen nyert

A Forma–1 pilótái a világbajnok Max Verstappent választották a
Korábban a csapatok vezetői is Verstappent választották az idény legszezon legjobb versenyzőjének.
jobbjának. A 24 éves holland pályafutása során először lett világbajnok,
A szavazás végeredményét az autós gyorsasági világbajnokság megszakítva Hamilton nyertes sorozatát.
honlapján tették közzé csütörtökön. A Red Bull holland pilótája 21
pontos előnnyel végzett az élen a hétszeres világbajnok Lewis HaMick Schumacher okozta a legtöbb kárt a Forma–1-ben
milton, a szavazás tavalyi győztese előtt.
A Forma–1 idei szezonjában Mick Schumacher bizonyult a törésA Mercedes brit versenyzője 192 pontot kapott a társaktól, a harrekordernek azzal, hogy a részvételével bekövetkezett balesetekben
madik, szintén brit Lando Norris (McLaren) pedig 110 pontot gyűjösszesen 4,21 millió eurós kár keletkezett az őt foglalkoztató Haas
tött.
istálló versenyautóiban.
A pilóták rangsorában a hatodik pozíciót érdemelte ki a Forma–
A német Sky honlapja szerint a legfőbb károkozók listáján máso1-be kétéves kihagyás után visszatért kétszeres világbajnok spanyol
dikként Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett (4,04
Fernando Alonso (Alpine), aki tizedik lett az elmúlt idény vb-pontmillió euró), de nem kímélte autóit a világbajnok holland Max Versversenyében.
tappen sem (3,89 millió euró).
A voksolásban részt vevők mindegyike a legjobb tíz versenyzőt
Az időközben a Ferrari tesztpilótájának szerződtetett Mick Schujelölhette meg, a legjobb 25 pontot kapott, a lista tizedik helyéért
macher idei csapattársa, az orosz Nyikita Mazepin is jól „termelt“,
pedig egy pont járt.
a Haas javításra fordított költségeit ő maga 2,47 milliós tétellel terhelte meg, ezzel a károkozók között a nyolcadik helyen végzett.

Elkezdődött a Dakar-rali

Forma–1-es Top 10 – ahogy a versenyzők látták. Fotó: az F1 közösségi oldala

A dzsiddai prológgal szombaton rajtolt a 2022-es Dakarrali. A 12 gyorsasági szakaszon január 14-ig versenyeznek
majd Szaúd-Arábiában több kategória képviselői a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalán.
A mezőnyben két magyarországi és egy erdélyi magyar induló van. A magyarországiak külföldi csapattagokkal álltak
rajthoz a kamionosok között: Darázsi Zsolt a Pierre Calmon,
Palco Lubomir francia-szlovák navigátor-szerelő párossal kiegészülve, míg Szalai Norbert a Charly Rodriguez-O-Malley,
Patrice Daviton spanyol-francia duóval közösen indul. A közösségi oldalán magyarul nem kommunikáló Gyenes Emmánuel ugyanakkor a motorosoknál méreti meg magát.
A 44. Dakar-rali honlapja szerint az útvonal nagyon hasonló a tavalyi versenyéhez, a mezőnynek a prológgal együtt
összesen 8000 kilométert kell megtennie, hogy aztán január
14-én célba érjen Dzsiddában. A gyorsasági szakaszok össztávja 4300 kilométer.
A 2022-es Dakar egyetlen pihenőnapja január 7-e, ekkor
Rijádban lesznek a versenyzők. A leghosszabb gyorsasági
szakaszt január 4-én rendezik, ennek során 465 kilométert
kell megtenniük a résztvevőknek.
Az autósoknál rajthoz állt a címvédő és 14-szeres Dakargyőztes Stéphane Peterhansel, aki ezúttal egy elektromos hajtású Audi volánja mögött vágott neki a viadalnak. Szintén a
német gyártó versenyautóját vezeti a kétszeres ralivilágbaj-

Fotó: a Dakar-rali közösségi oldala | A.S.O. | Charly López

nok, háromszoros Dakar-győztes spanyol Carlos Sainz, valamint a német túraautó-bajnokságot (DTM) kétszer, a ralikrossz-világbajnokságot pedig egyszer megnyerő svéd Mattias Ekström. A motorosoknál szintén részt vesz a viadalon a
címvédő argentin Kevin Benavides, valamint a 2020-ban első
amerikaiként diadalmaskodó Ricky Brabec is. A kétkerekűek
mezőnyében a 2016-ban és 2019-ben is győztes ausztrál Toby
Price szintén indult.
A Dakar-rali ezúttal nyitófutama a terepralisok világbajnoki sorozatának, amelyet első alkalommal rendeznek meg
2022-ben, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) júniusi
döntése nyomán. A vb-sorozatban további négy viadal szerepel még.
A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először, Párizs és a
névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több országban került rá sor, nemegyszer volt
már Dél-Amerika a helyszín, a 2020-as és a 2021-es viadalt
pedig a mostani házigazda, Szaúd-Arábia bonyolította le.

Eredményjelző

Dakar-rali, prológ (Dzsidda-Hail, 614 km/gyorsasági:
19 km):
* autósok: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, andorrai, Toyota) 10:56 perc, 2. Carlos Sainz, Lucas
Cruz (spanyol, Audi) 11:08, 3. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 11:32, Brian Baragwanath, Leonard Cremer (dél-afrikai, Century Racing) 11:32
* motorosok: 1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 55:30
perc, 2. Pablo Quintana (chilei, Honda) 56:30, 3. Ross
Branch (botswanai, Yamaha) 57:25, ...54. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:12:00 óra
Dakar-rali, 1. szakasz (Hail, 514 km/gyorsasági: 333
km):
* autósok: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, andorrai, Toyota) 3:19:57 óra, 2. Sébastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, Bahrain Raid Xtreme) 12:07
perc hátrány, 3. Martin Prokop, Viktor Chytka (csehek,
Benzina Orlen) 21:21 perc hátrány,
* motorosok: 1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM)
3:43:10 óra, 2. Pablo Quintana (chilei, Honda) 2:07 p h.,
3. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 8:31 p h.. ...88. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 2 óra 19 perc hátrány.

Al-Attijah nyerte a prológot és az első futamot
is, Gyenes a középmezőnyben

Az első napon 614 kilométer megtétele várt Dzsidda és
Hail között a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalának résztvevőire, de ebből csak 19 kilométer volt a
mért szakasz. Ezen a katari Nasszer al-Attijah lett az első
és a spanyol Carlos Sainz a második, a dél-afrikai Henk
Lategan, illetve honfitársa, Brian Baragwanath pedig egyforma idővel futott be harmadikként. A favoritok közül további három versenyző, az ötödikként végző francia
Sébastien Loeb, a hetedik spanyol Nani Roma és a nyolcadik dél-afrikai Giniel De Villiers ért célba kevesebb
mint egyperces hátránnyal az éllovashoz képest. A címvédő és 14-szeres Dakar-győztes francia Stéphane Peterhansel 14. lett.
A motorosoknál az ausztrál Daniel Sanders teljesítette
a távot a leggyorsabban, mögötte a chilei Pablo Quintanilla és a botswanai Ross Branch lett a második, illetve
harmadik. A címvédő argentin Kevin Benavides a negyedik időt motorozta.
A versenyzők a prológon elért helyezések alapján indultak vasárnap. A második napon 514 kilométert teljesítettek a versenyzők, benne 333 km volt a gyorsasági rész.
Al-Attijah 3:19:57 óra alatt ért célba, őt a francia Sébastien Loeb és a cseh Martin Prokop követte. A motorosoknál az ausztrál Daniel Sanders végzett elsőként, a chilei
Pablo Quintana és az osztrák Matthias Walkner előtt.
Gyenes Emmánuel közepes tempóban rajtolt, már a
prológon 16 és fél perces hátrányba került, így vasárnap
az 54-ként kezdhetett. Az első fordulóban sem növelte a
tempót az erdélyi magyar versenyző, itt 2 óra 19 perccel
gyengébb időeredményt jegyzett az első helyezett, így
összesítésben máris két és fél óra a hátránya, amivel a 83.
helyen áll.

Az összetett állása:

Autósok: 1. Al-Attijah 3:30:53 óra, 2. Loeb 12:44 perc
hátrány., 3. Prokop 22:39 perc hátrány.
Motosok: 1. Sanders 4:38:40 óra, 2. Quintanilla 3:07
perc hátrány, 3. Walkner 11:06 perc hátrány, ... 83. Gyenes
Emánuel (romániai, KTM) 2 óra 35 perc 35 másodperc
hátrány
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Négy új környezetvédelmi projektet indít a Fókusz Öko Központ

Tavaly a marosvásárhelyi környezetvédelmi szervezet, a
Fókusz Öko Központ több országot összefogó, az Európai
Unió
zöldegyezményéhez
(Green Deal) kötődő négy pályázati támogatást nyert,
amelyeket idén valósítanak
meg. Ezekről a tervekről számolt be lapunknak Hajdu
Zoltán, a szervezet elnöke.

Vajda György

Az első projektet az EU-nak a tudományos kutatást, az innovációt és
a határokon átnyúló tudásátadást
ösztönző Erasmus programja támogatja. A partnerszervezetek olyan
településrendezési megoldásokat
keresnek, amelyekkel közelebb
hozhatják a természetet az urbánus
környezetben. A projekt keretében
60 országból 60, a természetre alapozott megoldást (nature based solutions) gyűjtöttek össze, amelyeket
egy 12 oldalas, először angol, majd
román és magyar nyelvű kiadványban összesítenek. S hogy miről is
van szó? Álljon itt néhány példa.

Partnerség a zöldegyezmény életbe léptetéséért
Ausztria több településén szivacsos
talajszerkezetű tereket alakítanak
ki, ahova elvezetik az esővizet, és
így nem juttatják a csatornába. Az
így létrehozott vizes élőhelyeket
parkosítják. Erre van már példa
Linzben, Bécsben és több más kisebb osztrák városban. Olaszországban „városi dzsungeleket”
alakítanak ki. Néhány száz négyzetméteres területen növénykombinációkkal zöld felületeket létesítenek.
Németországban arra kerestek lehetőséget, hogy miként lehet zöldíteni
a tetőtereket. A megoldásokat kínáló kiadványt a projektben részt
vevő partnerországokban (Németország, Ausztria, Olaszország, Magyarország, Horvátország és
Románia)
szakkonzultációval
együtt felajánlják az önkormányzatoknak.
Az Erasmus program keretében
egy másik projekt támogatását is
megnyerte a Fókusz. A szlovéniai
Maribori Egyetemmel közösen arra
keresnek választ, hogy miként lehet
a fiatalokat jobban bevonni az európai döntéshozatalba, a zöldegyezmény népszerűsítésébe, illetve az

Tervezés, újratervezés

ajánlások kivitelezésébe, rávezetni
a lobbizásra, a zöldpolitikák alkalmazására. Ez a program képzéssorozatokat helyezett kilátásba,
amelyekre várják az érdeklődő fiatalokat. Első lépésként egy hírlapot
jelentetnek meg, amelyet a hároméves program időtartama alatt rendszeresen kiadnak.
Egy angliai környezetvédelmi
szervezet hívta meg a Fókusz Öko
Központot, hogy legyen partnere
egy új tudományág, a biomimikri
népszerűsítésében. Ebben a programban angliai és romániai szervezetek mellett partnerek hollandiai,
németországi
és
lettországi
NGO-k is. A természet immár több
mint 3,5 milliárd év alatt olyan mechanizmusokat alakított ki, amelyeket a technikában is lehet
alkalmazni. Ezt a megoldást nevezik biomimikrinek. Erre jó példa
az elefántormány mozgásának alkalmazása a robotikában. Vagy: a
tudósok rájöttek arra, hogy a cápa
bőrén nem tapadnak meg a mikroorganizmusok, így ilyen felületek
kialakításával a kórházakban nem
kell fertőtlenítőszereket használni;

Könyv a környezetvédő szemléletről

A múlt év végén jelent meg Hajdu
Zoltánnak, a Fókusz Öko Központ vezetőjének a Tervezés, újratervezés című
könyve, amely a közvetlen környezetünkben, a Nyárádmentén keres választ azokra a ma már világszerte is
égetővé vált kérdésekre, hogy mit jelent a klímaváltozás, miért kell komolyan venni nemcsak a tudósoknak,
hanem az átlagembereknek is a változás következményeit, és mit tehetünk
azért, hogy csökkentsük a káros hatását, megőrizzük a természetet a jövő
nemzedékek számára.

Vajda György
Mint köztudott, az egyesület, amely nem
sokkal az 1989-es rendszerváltás után jött
létre, számos olyan környezetvédelmi programot kezdeményezett, amely felkarolta a
környezettudatos nevelést. Létrehozott Kisadorjánban egy oktatóközpontot is, ugyanakkor a több mint 30 éves tevékenység alatt
sikerült kapcsolatot teremteni számos külföldi környezetvédelmi szervezettel, így
munkatársai hálózatot kialakítva dolgoznak
azon, hogy gyakorlatba ültessék a fenntartható fejlődés elveit.
Az európai klímaszövetség (Climate Alliance) programja által támogatott kiadvány
dióhéjban foglalja össze az egyesület megvalósításait, ugyanakkor a Nyárádmentén
kezdeményezett programokat külföldi kontextusba is helyezi, rávilágítva arra, hogy
nem elég azon csodálkoznunk, hogy a fejlettebb gazdaságú országok mit értek el, ha nem
teszünk magunk is valamit a környezetvédelemért. És ennek első lépése a szemléletváltás. Ez Európa más vidékein sem volt
egyszerű. A könyv betekintést nyújt abba is,
hogy Nyugat-Európában miként futott zsákutcába az 1970-es évek elején a növekedésre alapozott fejlődési modell, és hogyan jöttek rá a
döntéshozók, hogy komolyabban kellene foglalkozni a környezetvédelemmel. Így születtek
meg azok a mozgalmak (Föld napja, Föld
órája stb.) is, amelyek eredményeként ma már
világszerte több figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek. Azt is végigkövethetjük,
hogy mikor és hogyan született meg a fenntartható fejlődés koncepciója, és mit is jelent
tulajdonképpen. Húsz évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete
és más nemzetközi szervezet és hatóság világszintű konferenciákat szervezzen mind a tudós
társadalomnak, mind a politikai döntéshozóknak. Így születtek meg azok a nemzetközi
egyezmények, amelyek által ajánlásokat, kötelező lépéseket fogalmaztak meg a kidolgozók a világ országai számára. Számos ezek

közül törvényerőre is emelkedett. A legfontosabb kérdés, hogy miért és miként kell újratervezni a fejlődési célokat. Miután a könyvben
a szerző röviden összefoglalta az Agenda 2030
fenntartható fejlődési célokat, rátér arra, hogy
miként lehet ezeket konkretizálni környékünkön. Amint említettük, a Fókusz Öko Központ
több – a Nyárádmentén környezetkímélő vízgazdálkodást meghonosító – projektet kezdeményezett és valósított meg. Ezeket a kötetben
Hajdu Zoltán kapcsolatba hozza a globális követelményekkel, skolasztikus módon megmagyarázva azt, hogy miért van szükség a
Nyárádmentén is a szemléletváltásra. Képet
kaphatunk arról, hogy a nem megfelelő gazdálkodásnak milyen következményei vannak
és lehetnek globális és hazai szinten. Ugyanakkor egyik módszerként a vizes élőhelyek rehabilitációjáról szerezhetünk tudomást és
láthatunk példát arról, hogy ez miként javított
a világ nagy folyóinak környezetén. Amerikai,
kanadai, hollandiai és csehországi megoldásokkal ismerkedhetünk meg, majd „hazatérve”
az erdélyi helyzetképet vázolja fel a szerző, kiemelve a Maros vízgyűjtőjében tapasztaltakat.
Továbbá alapos esettanulmányt olvashatunk a
Nyárád folyóról, hiszen a szervezet több évtizede foglalkozik a kistérség életét meghatározó
vízforrással. A történelmi ismeretek mellett alapos információkat találhatunk a könyvben a
nyárádmenti falvak talajvíz-minőségéről, hiszen szakértők bevonásával ezt is mérte, megfigyelte a szervezet. A fenyegetettségek mellett
már kialakított vizes élőhely-rehabilitációs
munkálatot is bemutat. Ezek olyan egyszerű
megoldások, amelyek nem igényelnek különösebb műszaki beavatkozást, munkálatot, és
bárhol alkalmazhatók.
Külön fejezet tárgyalja a táj és ember harmóniájának kulcskérdését, és betekintést nyújt
a ma már szinte kötelezővé vált „a termelőtől
az asztalig” koncepcióba, amely a kis élelmiszer-ellátó rendszerek kialakítását jelenti (hozzátesszük: ennek a rendszernek a kialakítását
ma már az unió is támogatja). És azt is tudni
kell – s a könyv is jelzi –, hogy a közvetlen
kapcsolatra épülő, megbízható forrásból származó, követhető útvonalú mezőgazdasági,
élelmiszeripari termékekre vonatkozó előírások részei a mára egyre gyakrabban elhangzó
zöldegyezménynek, amelyet az EU-tagországok záros határidőn belül meg kell valósítsanak.
Azért is érdekes és fontos a kötet, mivel bemutatja, hogyan működik a közvetlen kapcsolatra épülő piac Franciaországban, és mivel
próbálkozott itthon a Nyárádmentén a Fókusz
Öko Központ, munkatársai milyen tanulságokat vontak le a nálunk alkalmazott online értékesítési módszerrel kapcsolatban. Példákkal

a pókhálók mintájára arra kerestek
választ, miként lehet a ködből vizet
kivonni. A projektben – amelynek
a fő partnere a németországi biomimikriintézet – kidolgoznak egy
interaktív honlapot, amelynek
használatára elsősorban középiskolásokat vonnak be. A hosszú távú
cél az, hogy oktatási anyagot állítsanak össze, amellyel ezt az új tudományágat a középiskolákban,
egyetemeken is népszerűsítik, és
természetesen széleskörűen is terjesztik majd.
Szeptemberben indult el ugyan,
de eddig adminisztratív és szervezői
munkából állt az a szintén hároméves projekt, amelyhez több európai
konzorcium is társult: az EU környezetvédelmi irodája, valamint
lengyelországi,
magyarországi,
csehországi, szlovákiai, bulgáriai és
szlovéniai civil szervezetek. A program célja, hogy a nemrég meghirdetett
európai
helyreállítási
program (PNRR) alapján kivitelezendő terveket környezetkímélő
szemlélettel valósítsák meg. A
PNRR kiírásának 37%-a környezetvédelmi jellegű. Ehhez is szaktámo-

igazolja a könyv, hogy milyen esély van az
ember és a természet harmóniájának, „békés”
együttélésének a megőrzésére, a környezetkímélő hosszú távú fejlődésnek, a természetközeli gazdálkodásnak a Nyárádmentén, amely
bármely más közösségnek a követendő példája
is lehetne. Olvashatunk arról, hogy az erdővédelem, a hagyományos hazai fajtákat előtérbe
helyező gyümölcsösök, a természetközeli mezőgazdálkodás, a családi típusú farmok garantálhatják a táj, a környezet megőrzését,
konzerválását. Ennek folytatásaként – nem
utolsósorban – külön fejezet részletezi mindennek a turisztikai értékesítési lehetőségét. Képekkel gazdagon illusztrálva, szinte minimális
szövegkísérettel láthatjuk, hogy a Nyárádmente sem marad el az angliai vidékeken kínált
lehetőségektől. Vonzó lehet a Bekecs környéke, a mikházi kolostor és a római örökség,

A borítólap fotóit Plájás István és Hajdu Zoltán készítették

gatást kínálnak fel a (regionális,
megyei vagy a különböző településeken levő) helyi önkormányzatoknak a program által az említett
országok civil szervezetei. A közös
munka eredménye egy konkrét
ajánlási csomag lesz, amelyet az
adott ország nyelvén kiadnak és eljuttatnak az érintett intézményekhez, hivatalokhoz, ugyanakkor
kivitelezéskor, alkalmazáskor a
partnerkapcsolatban levő országok
szakembergárdáját is mozgósíthatják. Hajdu Zoltán elmondta, szaktanácsadókként a kiírás megjelenése
előtt már felküldtek egy közel 50
oldalas ajánlást az EU szakintézményeihez, és ebből néhányat figyelembe is vettek, ez példázza azt,
hogy az unió nyitott a civil környezetvédelmi együttműködésre, így
reméli, hogy a partnerországok is
elfogadják majd a projekt keretén
belül kidolgozott ajánlásokat. Az
említett projektek keretösszege
mintegy 25.000 euró, időtartamuk
átlagban három év. Az érdeklődők a
környezetvédelmi szervezettől tudhatnak meg bővebb információt a
kivitelezésről.

a több száz éves parasztházak, a középkori
templomok, a Só útja és az ehhez köthető legendák. Nem kell mást tenni, mint felfedezni,
újrafelfedezni, megőrizni, gondozni, előtérbe
helyezni és megfelelő minőségű turisztikai kínálattal kiegészítve értékesíteni a természet
ajándékait. A kötetben a szerző gazdag bibliográfiát is közzétesz, amelynek segítségével
az olvasó még jobban elmélyülhet mindegyik
fejezetben felvetett témában.
Az Európai Unió EuropeAid program támogatásával a „Change the power
(Em)power to change: local authorities towards the SDGS and Climate Justice” projekt keretében készült. Projektvezető: Climate
Alliance (Frankfurt am Main). Szerkesztette:
Nagy Botond. Beszerezhető a Fókusz Öko
Központban (telefon: 0744-744-897, e-mail:
focusecocenter@gmail.com).
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Hogyan alakult a gazdaság Romániában 2021-ben, mik a kilátások 2022-re?

A 2021-es év végén a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Karának
(KGTK)
kutatócsoportja elemzést készített a romániai gazdaság
alakulásáról 2021-ben, valamint előrejelzéseket is 2022re, beleértve az elkövetkező
időszakban követendő legfontosabb gazdasági trendeket.

A BBTE kutatói szerint 2021 a
gazdaság különösen gyors helyreállásának éve volt, melyet azonban
egy növekvő inflációs nyomás kísér
mind belföldi, mind pedig nemzetközi viszonylatban. A 2020-as
3,7%-os GDP-csökkenést követően
Románia gazdasága gyors ütemben
állt helyre: a KGTK szakértői 2021
végére egy éves 6,3%-os GDP-növekedést prognosztizálnak. Ez a növekedés egyben azt is jelenti, hogy
az ország GDP-je viszonylag rövid
idő alatt (kb. 1,5 év alatt) visszatért
a világjárvány előtti szintre, míg a
korábbi válságok (1996–1997,
2008–2009) után az ország gazdaságának 5-6 év évre volt szüksége a
helyreálláshoz. A GDP kedvező alakulását illetően a kolozsvári kutatók
több fő tényezőt is azonosítanak:
(1) A hatóságok által a világ minden táján életbe léptetett – békeidőben
példátlan
–
támogató
intézkedések, amelyek következményeként a világ főbb gazdaságai
különösen dinamikus fellendülésen
mentek keresztül; ennek pozitív hatásai a román gazdaságot is érintették.
(2) Belföldön a fiskális és monetáris politika alkalmazkodó volt (a
költségvetési hiány továbbra is
magas maradt, az irányadó kamatláb pedig jelentősen elmaradt az
inflációtól, ami elősegítette a gazdaság helyreállását).
(3) A 2008-as válsághoz képest
jelentős szerepet játszott a magánszektor (különösen a lakosság) stabilabb pénzügyi helyzete.
(4) Ugyancsak fontos tényező

– a BBTE kutatóinak elemzése –

volt a vállalatok alkalmazkodóképessége az új körülményekhez, valamint a romániai gazdaság sajátos
szerkezete is (a leginkább érintett
ágazatok, a turizmus és a vendéglátás alacsony részesedéssel bírnak
Románia GDP-jében).
A kutatás szerint 2021 második
felében Románia gazdasági növekedési üteme lassulni kezdett,
melynek okai az emelkedő inflációs
nyomás (ami negatív hatással van a
rendelkezésre álló reáljövedelmekre
és ennek következtében a lakosság
keresletére), a globális ellátási láncok egyes szegmenseiben fellépő
termelési és logisztikai fennakadások (ami különösen hátrányosan
érintette az ipari tevékenységet, például a chiphiány miatt), valamint az
egyre súlyosbodó energiaválság és
a koronavírus-járvány őszi hulláma
voltak.
A 2021-es év legfontosabb gazdasági jelenségei a kolozsvári kutatók szerint:
• A nyersanyagok (különösen a
kőolaj) árfolyama jelentősen ingadozott: miután 2020-ban, a Covidválság kellős közepén a WTI
határidős jegyzése a történelem folyamán először negatív tartományba került (-37,63 dollár
hordónként), 2021 decemberére ez
az ár hordónként 71 dollárra emelkedett, ami még a világjárvány
előtti árakat is felülmúlta. Egyértelmű, hogy az olaj és más nyersanyagok drágulása jelentősen
hozzájárul a fent említett inflációs
nyomáshoz.
• Pénzügyi piacok: a világ főbb
piacai látványosan magukhoz tértek
a járvány kezdetekor tapasztalt
sokkból; a New York-i S&P500
index 33%-ot növekedett a világjárvány kezdete óta eltelt 22 hónap
alatt, a Bukaresti Értéktőzsde BET
indexe pedig 21,5%-ot. A befektetési kedv egyik legfontosabb mutatója, az S&P500-ra számított Shiller
CAPE ráta 2021 decemberében történelmi csúcson, 39,53-on áll, ami
sok elemző szerint a piac túlhevülésének jele.

• A világjárvány kezdete óta Romániában a lej az euróval szemben
2,9%-ot veszített az értékéből, ami
régiós viszonylatban kedvező fejlemény, például a magyar forinthoz
vagy a lengyel zlotyhoz képest
(8,4%, illetve 7,9%-os leértékelődés ugyanebben az időszakban),
ugyanakkor gyengébb teljesítmény,
mint a cseh koronáé, amely mindössze 0,6%-ot gyengült az euróval
szemben.
• Az ingatlanárak egy rövid időszakban, tulajdonképpen csak a járvány első 1-2 hónapjában
regisztráltak csökkenést, amelyet
egy meredek emelkedés követett,
országos átlagban 14,1%-kal, Bukarestben 9%-kal Kolozsváron pedig
16,7%-kal a világjárvány előtti időszakhoz képest.
„2022 kihívásokkal teli év lesz a
pszicho-szocio-gazdasági egyensúly megőrzése szempontjából,
éppen ezért a világjárvány helytelen
kezelése közvetlen és azonnali hatásokat válthat ki a társadalom és a
nemzetgazdaság fejlődésében” –
véli dr. Daniel David egyetemi
tanár, a BBTE rektora.
A KGTK dékánja, dr. Răzvan V.
Mustaţă egyetemi docens hozzáfűzte: „2021-ben a nemzetgazdaság
dinamikus helyreállásának lehettünk tanúi, a korábbi gazdasági válságokban kialakult helyzeteknél
3-4-szer gyorsabb ütemben, azonban az év vége felé jelentős ütemvesztést tapasztalhattunk. A gyors
helyreállásban fontos tényező volt a
nemzetgazdaságok globális újranyitása által kiváltott hatás. 2022-ben
szemléletváltásra van szükség a
nemzetgazdasági helyzet kezelésében, ahol már nem építhetünk az újranyitás pozitív hatására. Mi több, a
nemzetgazdasági döntések következetessége és koherenciája nélkül
nem tudjuk tovább ösztönözni a lakossági fogyasztás növekedését.”
A 2022-es év trendjeire vonatkozóan a kolozsvári kutatók úgy vélik,
hogy a fellendülés kezdeti dinamikus szakasza véget ért, és a gazdasági növekedés jelentős lassulására

Már az Euro 4-es dízelautók sem
közlekedhetnek Brüsszelben

Január 1-től az Euro 4-es és annál
alacsonyabb besorolású dízelautók,
valamint egyes 11 évnél idősebb járművek környezetvédelmi okokból
nem közlekedhetnek a brüsszeli régióban – írta a La Libre Belgique című
napilap hétfőn.
A belga főváros 2019 januárjától
alacsony kibocsátási zónát (Low
Emission Zone – LEZ) hozott létre,
amelyen belül a legszennyezőbb, elsősorban dízelüzemelésű járművek közlekedését fokozatosan megtiltják.
A francia nyelvű napilap hétfői beszámolója szerint a környezet védelme, valamint a légszennyezés
csökkentése érdekében 2022 első napjától kezdve már az Euro 4-es besorolású dízelautók, kisteherautók és
buszok sem közlekedhetnek a
brüsszeli régió 19 települését lefedő
LEZ-övezeten belül. A január elsejétől érvényes szabályozás mintegy 76
500 – Belgiumban nyilvántartásba
vett és a brüsszeli régióban közlekedő – 11 éves vagy annál idősebb
járművet érint. Közülük körülbelül
25 ezer járművet regisztráltak Brüszszelben. A járművek kivonására a hatóságok három hónapos, április 1-ig
tartó átmeneti időszakot engedélyeznek. Ezt követően a szabálysértő járművezetők 350 eurós bírságot
kapnak.
Felmérések szerint a légszennyezés évente legkevesebb kilencezer

korai halálesetet, valamint szív- és
érrendszeri vagy légúti betegséget
okoz Belgiumban, ebből legalább
ezret Brüsszelben. A régióban nyilvántartásba vett Euro 4-es besorolású dízelautók a károsanyagkibocsátás 12 százalékáért felelősek
– közölték.
A brüsszeli városvezetés 2025-ig
a legtöbb dízelüzemű járművet fokozatosan kivonja a közlekedésből.
2019 elejétől az Euro 0-s, 1-es, és
a 2-es besorolású, valamint a 19
évesnél idősebb dízelautók nem
hajthatnak be a fővárosi régióba.
2020-tól az Euro 3-as és a 15 évnél
idősebb dízelek, 2022-től az Euro
4-es és a 11 évesnél idősebb dízelüzemű gépjárműveket is kivonták a
brüsszeli régió forgalmából. A tervek szerint legkésőbb 2025-től az
Euro 5-ös és a 9 évesnél idősebb dízelautók brüsszeli hajtási engedélye
szűnik meg.
A korlátozás nem vonatkozik a
tűzoltó- és mentőautókra, valamint
az autóritkaságnak számító, úgynevezett old timer kategóriába tartozó
járművekre.
A brüsszeli városvezetés a
2025-ös céldátumig 86 százalékkal kívánja csökkenteni a nitrogén-dioxid,
szintén 86 százalékkal a levegőbe kerülő korom koncentrációját, valamint
31,43 százalékra kívánja leszorítani a
szállóporét. (MTI)

számíthatunk. Így a 2021-es látványos fellendülés után a romániai
gazdaság növekedési üteme jelentősen lelassulhat, a becslések szerint
2022-ben „csak” 3,7%-os növekedés várható a GDP-ben. Ez az előrejelzés elsősorban a következő
tényezőkön alapul:
• A legtöbb országban (így Romániában is) a GDP reálértéke már
elérte vagy meg is haladta a válság
előtti szintet (2019 negyedik negyedéve), ami arra utal, hogy a gazdaságok újranyitása által generált
lendület nagyrészt már elfogyott.
• A 2020–2021-es évek keresletélénkítő intézkedéseinek végrehajtását követően a fiskális és
monetáris politikai irányvonal jövőre várhatóan kevésbé lesz alkalmazkodó, külföldön és belföldön
egyaránt. Ennek következményeként a külső kereslet fokozatos normalizálódására is számíthatunk.
• A fogyasztói árak hirtelen emelkedése negatív hatással lesz a lakosság rendelkezésre álló reáljövedelmére (különösen 2022 első
felében), ami korlátozni fogja a lakossági fogyasztás növekedésének
ütemét.
• Minden valószínűség szerint a
globális ellátási láncokban meglévő
fennakadások megszüntetése, valamint az energiaválság enyhítése viszonylag hosszú folyamat lesz, ami
ugyancsak korlátozza a gazdasági
növekedést.
• Ráadásul a világjárvány még
nem ért véget, és ennek következményeként az egészségügyi helyzet
további kockázatokkal szembesülhet 2022-ben (különösen az új
SARS-CoV-2-mutációk miatt).
• Alapesetben arra számítunk,
hogy a fent említett tényezők jelentősen korlátozzák – de nem fordítják negatív tartományba – a hazai
gazdaság növekedési trendjét, többek között azért sem, mert a munkaerőpiac látszólag elég gyorsan
helyreáll, az országos helyreállítási
terv (PNRR) keretében Romániának juttatott európai források pedig
valószínűleg a belföldi keresletet
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élénkítik a következő évben. Ami a
fogyasztói árak alakulását illeti, a
BBTE kutatói arra számítanak,
hogy az éves inflációs ráta a 2022es év második negyedévében tetőzik, majd fokozatosan mérséklődik
az energiaárak stabilizálódásával,
az ellátási láncok fennakadásainak
enyhülésével, valamint a jegybank
megfelelő monetáris politikai intézkedéseivel is.
A szóban forgó kutatás szerint a
2022-ben szem előtt tartandó három
fő kockázati tényező a romániai
gazdaságra nézve a következő:
• Inflációs nyomás világszinten
és Romániában egyaránt: a vártnál
tartósabb (többek közt az energiapiac és a globális termelési láncok
irányából is érkező) inflációs sokkok a monetáris politika gyorsabb
megerősödését idézhetik elő, ami
kedvezőtlenül hat a gazdasági növekedésre és a pénzügyi feltételekre.
• A SARS-CoV-2 vírus agresszívebb törzseinek esetleges megjelenése.
• Kimondottan Romániára jellemző sebezhetőség: viszonylag
magas a folyó fizetési mérleg hiánya és a költségvetési hiány is,
amely hosszú távon nem fenntartható.
A vizsgálat a COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor kutatási projekt keretében zajlott; a
projektben részt vevő BBTE-kutatók interaktív infografikák formájában teszik közzé a Covid-19
világjárvány gazdasági hatásaira
vonatkozó releváns adatokat; céljuk, hogy átfogó, valós idejű, folyamatosan aktuális képet nyújtsanak a
romániai gazdaság helyzetről. A kutatási projekt naponta frissülő eredményeit a COVID-19 RoEIM
online platformon lehet követni
(econ.ubbcluj.ro/coronavirus), míg
a részletesebb elemzéseket a kutatócsoport a projekt Facebookoldalán
(www.facebook.com/
covid19.roeim) rendszeresen közzéteszi.
ABBTEközleménye

Duplájára nőtt az ökológiai művelésű
területek mérete Magyarországon

Magyarországon az ökológiai művelésű terüle- dási hálózatok is hozzájárulnak, és az ország legtek mérete az elmúlt 5 évben duplájára nőtt, a bő- több térségére jut már olyan szakember, aki az ökovülés éves üteme alapján az ország a világrangsor gazdálkodókat segíti.
Kiemelték továbbá a tájfajtákkal végzett kuta10. helyén, míg a biogyümölcs-ültetvény területe
alapján a 12. helyen áll, az ökológiai gazdálkodásba tásaikat, a kenyérbúza-vizsgálatokat és a felebevont területek arányát tekintve pedig az európai désbe merült ősgabonák népszerűsítését. Az
középmezőnybe jutott – közölte az Ökológiai Me- ÖMKi azt ígérte, hogy néhány héten belül a kezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) hétfőn az MTI- reskedelmi forgalomba is eljutnak kísérleteik
eredményei, a különleges ízű és egészséges biovel.
Az eredményeket méltatva azt is kiemelték, hogy lisztek.
(MTI)
a mezőgazdaságban is felértékelődik a fenntartható
gazdálkodást támogató kutatás-fejlesztés és az ehhez kapcsolódó tudásátadás.
A szervezet ügyvezetője
hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóbb termelést eredményező
agroökológiai módszerek versenyelőnyt jelenthetnek Magyarországnak. Drexler Dóra
fontos lehetőségnek nevezte az
agroökológiai átállást, azon
belül is az ökogazdálkodást,
sürgetve annak további fejlesztését.
Az ÖMKi a saját eredményei közül kiemelte, hogy a
szakmai tudástáruk egyre népszerűbb a biokertészek körében, kísérleteik a fenntartható
gazdálkodás fejlődését, míg
előadásaik az elért eredmények
terjesztését segítik. A jó gyakorlatok megismertetéséhez a
mezőgazdasági szaktanácsa- Ökogazdálkodás az EU-tagállamokban, 2019
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430 éve született Sáh Dzsahán, a Tádzs Mahal építtetője

Négyszázharminc éve, 1592.
január 5-én született Sáh
Dzsahán indiai nagymogul, a
világ egyik csodájának tekintett agrai Tádzs Mahal építtetője.
Az
MTVA
Sajtóarchívumának anyaga:

A mogul dinasztiát a mongol csagataj dinasztiából származó Bábar
alapította, aki két világhódítótól –
apai ágon Timurtól, anyai ágon
Dzsingisz kántól – származtatta
magát. A herceg, miután elvesztette
a közép-ázsiai gazdag Fergana,
majd Szamarkand trónját is, 1519ben tört be Indiába. Öt évvel később, 1524-ben alig tízezer fős,
mongol és török lovasokból álló seregével legyőzte a delhi szultán hatalmas számbeli fölényben lévő
seregét, és saját dinasztiát alapított.
A muszlim vallást követő mogulok
– helyesen maghalok, azaz mongolok – eleinte megtalálták az együttélés módját túlnyomórészt hindu
alattvalóikkal, a hatalmas birodalom a türelmes és kiváló szervezőképességű Akbár, majd fia,
Dzsehángir alatt élte fénykorát.
Dzsehángir után öt fiú maradt, a
halála utáni véres hatalmi harcból a
harmadszülött, Sábad-uddin Mohamed Khurrám került ki győztesen,
aki 1627-es trónra léptekor a Sáh
Dzsahán (perzsául a világ ura)
címet vette fel. A harmincöt éves új
uralkodónak több lázadással kellett
szembenéznie, de ezeket gyorsan
leverte, majd déli terjeszkedésbe fogott. Az újonnan szerzett területek
azonban csak ellensúlyozták az
északon elszenvedett veszteségeket: az ő uralma alatt lett egyértelmű, hogy nem váltható valóra a
dinasztiaalapító Babár nagy álma,
Timur birodalmának visszaszerzése
a perzsáktól. A hadjáratok még az ő
kimeríthetetlennek látszó kincstárát

A Tádzs Mahal

Forrás: Wikipedia, Kristian Bertel

is megterhelték, hiszen uralkodása
alatt a nemesek és a katonák száma
megnégyszereződött, a hiányzó
pénzt a parasztokból sajtolták ki.
Ugyanakkor Sáh Dzsahán bátorította a kereskedelmet és az ipart,
felvirágoztak a városok, utak és
csatornák épültek a távoli városokig
és kikötőkig.
A nagymogul ugyan tehetséges
katona és uralkodó volt, de az örökül kapott kápráztató gazdagság és
hatalom elpuhulttá, kényelmessé
tette. A hadakozást vezéreire, a kormányzást kegyenceire bízta, ő
maga pedig idejének nagy részét a
művészeteknek szentelte. A kitűnő
neveltetésben részesült, a perzsa
kultúra igézetében felnőtt, nagy
műveltségű, jó ízlésű Sáh Dzsahán

kedvelte a festészetet, rajongott a
drágakövekért: maga is faragott
gyémántokat, és ő készíttette a híres
gyémántokkal ékesített Pávatrónt.
A két méter magas, egy méter széles trónust, amelynek aranylapjain
26 733 gyémánt, rubint és smaragd
villog, 1739-ben az Indiába betörő
és Delhit is elfoglaló perzsa Nádir
sah rabolta el, azóta Teheránban látható.
Igazi szenvedélye az építészet
volt, uralkodása alatt alakult ki teljes pompájában az indiai és perzsa
elemeket elegyítő mogul stílus.
Épületeinek többsége hatalmának
és gazdagságának fitogtatását szolgálta előbb Agrában, majd székhelyén és kedvenc városában,
Delhiben. Agrában a Gyöngy me-

cset hirdeti nevét, Delhiben fehér
márványból építtette újjá az Akbár
által emelt Vörös erőd épületeit, és
Sahdzsehánábád néven egy új várost emeltetett palotákkal és mecsetekkel, szintén márványból.
Nem véletlen, hogy a korszakot
gyakran emlegetik „a márvány
uralmaként”.
Bár számos felesége és kegyencnője volt, kivételes ragaszkodással
szerette kedvenc asszonyát, a perzsa Mumtáz Mahalt (a palota ékességét). Az asszony szépségéről
legendákat meséltek, kifinomult ízlése hatással volt a fejedelemre.
Amikor 1631-ben viszonylag fiatalon, tizennegyedik gyermekének világra hozatala közben meghalt, Sáh
Dzsahán búskomorságba esett, el-

Maga Shackleton és három társa
minden addiginál jobban, 180 kilométerre megközelítették a Déli-sarkot, de a szélsőséges időjárás miatt
vissza kellett fordulniuk. 1909-ben
kiéhezve és kimerülve, de hősként
tértek vissza hazájukba, ahol
Shackletont VII. Eduárd király lovaggá ütötte. Hírnevét megpróbálta
az üzleti életben kamatoztatni, de
vállalkozásai sorra csődbe mentek.
(2010-ben az expedíció egyik bázisának padlója alatt három láda
whiskyt és két láda brandyt találtak,
az ellátmány sértetlenül vészelte át
az eltelt évszázadot, még titkos receptjét is sikerült rekonstruálni.)
Miután 1911-ben a norvég Roald
Amundsen, majd nem sokkal később Scott is elérte a Déli-sarkot,
Shackleton elhatározta, hogy elsőként fogja a pólust érintve átszelni
a hatodik kontinenst. Az expedíció
költségeit magánadományokból teremtette elő, az 56 résztvevőt ötezer
jelentkező közül választotta ki,
meglehetősen sajátos módszerekkel. A szakértelemhez hasonló súlylyal vette tekintetbe a jellemet és a
temperamentumot, egyeseket kérdés nélkül vett fel, mert tetszett a
megjelenésük, így legénységében
volt orvos, állatorvos, kutyagondozó, meteorológus, biológus és
ács, sőt az ausztrál Frank Hurley
személyében fényképész is, aki
megrázó fotókon örökítette meg viszontagságos útjukat.
A Birodalmi Transzatlanti Expedíció már az I. világháború kitörése
után, 1914. augusztus 1-jén indult
útnak, a kihajózásra Winston Churchill, az Admiralitás első lordja
adott parancsot. A terv szerint az
Endurance fedélzetén utazó nagyobb csapat a Weddell-tenger felől
indult volna kutyaszánokon és mo-

toros szánkón, a másik hajó, az Aurora legénysége a másik oldalról indulva depókat létesítve haladt volna
a sarkvidék belseje felé, hogy segítsék a többieket az út második felén.
Az Endurance utasai azonban
partra sem tudtak szállni, a hajó
1915. január 19-én a jég fogságába
esett, majd tíz havi sodródás után
elsüllyedt. Utasai úszó jégtáblákon
vertek tábort, s csak 1916 áprilisára
sikerült mentőcsónakokkal elvergődniük a hajózási útvonalaktól távoli
Elefánt-szigetre.
Mivel
megmentőkben nem reménykedhettek, Shackleton megkísérelte a lehetetlent: maga mellé vett öt embert és
egy alig hatméteres mentőcsónakban segítségért indult. A tizenhat
napos, hőskölteménybe illő út során
1300 kilométert tettek meg a tengeren, majd gyalog szelték át a DélGeorgia szigetet, hogy elérjék az
ottani bálnavadász-állomást. A men-

tőcsapat augusztus 30-án ért vissza
az Elefánt-szigetre, s mind a 22 ottrekedt emberre épségben találtak rá.
A jég által összeroppantott és elsülylyedt Endurance holléte azóta is rejtély. Az év elején nagyszabású
nemzetközi tudományos expedíció
indul útnak, hogy felkutassa a feltételezések szerint több mint 3000
méter mélyen nyugvó roncsot, felmérje állapotát és lefilmezze.
A hősként fogadott Shackleton
hazatérve nem találta helyét. Az
első világháborúban önkéntesként
lelkesítette a fronton harcoló katonákat, a békekötés után előadásokat
tartott, megírta útjának történetét,
de ekkor már erősen ivott. Az Antarktisz körbehajózására szervezett
újabb expedícióján, 1922. január 5én halt meg szívroham következtében a Dél-Georgia szigeten, itt is
temették el – halálával véget ért az
Antarktisz felfedezésének hőskora.

Száz éve halt meg Sir Ernest Shackleton brit sarkkutató

Száz éve, 1922. január 5-én
halt meg Sir Ernest Henry
Shackleton brit Antarktiszkutató, aki közel két éven át
küzdött, hogy megmentse a
jégmezőkön rekedt expedíciójának tagjait.

1874. február 15-én az írországi
Kilkeában jött a világra angol apa
és ír anya tíz gyermeke közül másodikként. Hatéves korában a család Dublinba, később Londonba
költözött, Ernest sokáig otthon tanult. A könyveket faló fiú tizenegy
éves korától járt iskolába, de itt
unatkozott, kevésnek találta a földrajz- és irodalomórákat, egyetlen
vágya az volt, hogy tengerre szálljon. Tizenhat évesen szegődött el
hajósinasnak, tíz év múlva már letette a tengerjárókra érvényes hajóskapitányi vizsgát, ezután posta- és
utasszállító hajókkal járta az óceánokat.
1901-ben bekerült Robert Falcon
Scott első déli-sarki expedíciójába,
ahonnan 1903-ban betegsége miatt
Scott hazaküldte, rossz nyelvek szerint csupán azért, mert féltékeny lett
a rendkívül népszerű fiatal tisztre,
rivalizálásuk Scott tragikus haláláig
tartott. Shackleton hazatérve újságíró lett, megválasztották a Skót Királyi Földrajzi Társaság titkárának,
elindult a választásokon is, de nem
járt sikerrel.
Erőt és muníciót gyűjtött, és
1907-ben elindult első önálló sarkvidéki expedíciójára. Ennek során
megmászták az Antarktisz második
legmagasabb és a Föld legdélibb
működő vulkánját, a Mount Erebust, az expedíció egy része elérte a
mágneses Déli-sarkot, ehhez először használtak (volna) speciálisan
átalakított gépjárművet, de az rövid
idő után felmondta a szolgálatot.

Ernest Shackleton, Scott és Wilson (balról jobbra)

hanyagolta uralkodói feladatait, és
megesküdött, hogy olyan síremléket állít feledhetetlen szerelmének,
aminőt még nem látott a világ. Állta
a szavát, bár a káprázatos épületegyüttes felépítése huszonkét évig
tartott, és kiürítette a kincstárat. Az
Agra közelében, a Dzsamuna folyó
partján fekvő Tádzs Mahal (Sír Palota) tervezésére mai szóval élve
pályázatot írt ki, és a kicsinyített
modellekből választott. A Tádzs
Mahalt nem véletlenül tartják tökéletesnek, a világ csodájának, bármilyen változtatás csak rontana
kivételesen lenyűgöző, egységes
hatásán.
Az építkezés ideje alatt a bánatát
feledni nem tudó Sáh Dzsahán az
érzéki örömök hajszolásába vetette
magát, még pazar tükörfalú csarnokot is emeltetett a gyönyörök
megsokszorozása érdekében. A birodalom ügyeivel nem sokat törődött, így az hanyatlásnak indult.
Az uralkodó 1657-ben megbetegedett, orvosai nem sok reményt fűztek gyógyulásához. A hír hallatán
négy, Mumtáz Mahaltól született
fia véres utódlási harcba kezdett,
amelyből 1658-ra a déli területek
helytartója, Aurangzib került ki
győztesen.
Az elvakult muszlim Aurangzib
kivégeztette a hindukra támaszkodó
testvéreit, apját pedig bebörtönözte
az agrai erődben. Az öregedő, beteges Sáh Dzsahán minden elképzelhető
kényelmet
megkapott,
magával vihette asszonyait és táncosnőit, de csak az egyetlen szeretett nőre tudott gondolni. A legenda
szerint nyolc év fogság után, 1666.
január 22-én a vár Tádzs Mahalra
néző erkélyén halt meg, utolsó pillantása a síremléken tört meg, oda
is temették el, kedvenc felesége
mellé. (MTI)

Shackleton 40 ezer font adósságot hagyott hátra, ezt könyvének kiadásából és egy alapítvány révén
fizették vissza. Nevét csak az 1950es évektől kezdték újra emlegetni,
könyvek jelentek meg életéről, expedíciók indultak útját követve,
2002-ben Kenneth Branagh főszereplésével tévéfilm-sorozatot készítettek róla, vezetői kvalitásait A
Shackleton-modell címmel ajánlják
követendő példának. 2002-ben a
BBC listáján a száz legnagyobb brit
között a 11. helyre sorolták.
A Scott expedíciójában részt
vevő Apsley Cherry-Garrard 1922ben így jellemezte az egymással
versengő felfedezőket: „Egy tudományos-földrajzi kutatás megszervezéséhez adjátok mellém Scottot,
téli utazáshoz Edward Wilsont, ha
mást nem akarok, csak a Sarkot
megrohamozni, akkor Amundsent,
de ha nagyon nagy bajba kerülök és
meg akarok menekülni, mindig
Shackletont küldjétek.” (MTI)

1902. november 2-án Fotó: Wikipedia, National Library of New Zealand
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ELTŰNT

JanuárelsejénestehatórakoraSomostetőneltűntafelvételenlátható
KUVASZszuka.Nincsnyakörvrajta.Utoljáraaparkolóbanlátták.
Akilátja,kérjük,értesítseaMarosvásárhelyiÁllatkerteta265/236408-astelefonszámon.(-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VÁSÁRoLoK
régi
autót,
hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920. (14204)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal, vagy egy részt egy ingatlanból. Tel. 0752-141-516. (14397-I)

Javaslatot nyújthatnak be
a városlakók
a közpénzek elköltésére

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala január 3-án elindította a
https://bugetareparticipativa.tirgumures.ro/ online felületet, amely lehetőséget biztosít a marosvásárhelyieknek arra, hogy aktívan és közvetlenül részt vegyenek a közpénzek elköltésével kapcsolatos
döntéshozatalban.
Az érdeklődők január 3. és 22. között az említett felület révén projekteket nyújthatnak be a következő témakörökben:
1. Sétányok, járdák, gyalogosövezetek
2. Mobilitás, közlekedésbiztonság
3. Zöldövezetek és játszóterek
4. Közterületek rendezése (utcai bútorok, közvilágítás stb.)
5. Oktatási és kulturális infrastruktúra
6. Digitális város

A benyújtott projekteket január 24. és február 13. között elemezzük,
ezt követően pedig a marosvásárhelyiek véleményt nyilváníthatnak szavazás révén. A szavazás két szakaszban zajlik, és a legtöbb voksot összegyűjtött projekteket belefoglaljuk a város költségvetésébe.

Ez az első alakalom, amikor a városvezetés közvetlen és aktív
partnerként fordul az adófizetőkhöz, és arra bátorítja őket, hogy az
átláthatóság és a civil szféra meghallgatása jegyében vegyenek részt
a közpénzek elköltésével kapcsolatos döntésekben, illetve a költségvetési prioritások meghatározásában olyan projektek, majd befektetések által, amelyek hozzájárulhatnak a városlakók életminőségének
javításához.
A projektek benyújtásával kapcsolatos részletek és egyéb idevágó
közérdekű információk a következő linken érhetők el: https://bugetareparticipativa.tirgumures.ro/ .
A weboldal jelenleg román nyelven érhető el.

ABel-ésKülkapcsolatiOsztályközleménye

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66202-I)

MINDENFÉLE

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást,
festést.
Tel.
0774-574-527. (14204)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(-I)
VÁLLALUNK villanyszerelést, vízszerelést. Tel. 0774-574-527. (14204)
VÁLLALoK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padlócsempe-, lamináltparkett-lerakást garanciával. Tel. 0746-552-473. (14388)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk NAGY
JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Gyászoló
szerettei. (sz.-I)

„Arany volt a szíved, szeretet az
életed, téged feledni nem lehet.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékeztünk január 3-án a drága
jó feleségre, édesanyára, nagymamára, SIMoN ILoNÁRA szül.
György halálának 14. évfordulóján. Önfeláldozó szereteted, jóságod nem felejtjük el. Emléked
legyen áldott, nyugalmad csendes! Szerettei. (14351-I)

Egy szál gyertya, mely végigég,
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itthagytad azokat, kik szerettek Téged,
De emléked örökre a szívünkbe égett.
A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincsen már.
A temető csendje ad Neked nyugalmat,
Emléked szívünkben örökre megmarad.
Kicsordul a könnyünk, állva sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy örökre távoztál.
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz,
Míg élünk, örökre velünk leszel!
Fájó szívvel emlékezünk a pipei születésű
GERGELY JULIÁNNÁRA
szül. bálint
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Drága emlékét őrzik szerettei: férje, fiai, menyei és unokái.
(14360)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a deményházi születésű

JÁNoSI JÁNoS

backamadarasi lakos (molnár)

88 éves korában elhunyt. Teme-

tése január 4-én, kedden 13 órakor

lesz

temetőben.

a

deményházi

A gyászoló család. (14384-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagyapa,
nagybácsi, rokon, szomszéd és

jó barát,

özv. MÁDAY ZoLTÁN bÉLA

életének 79. évében hirtelen viszszaadta

Drága

lelkét

Teremtőjének.

halottunk

temetésére

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, drága édesapa,

nagytata, dédtata, rokon és ismerős,

80 éves korában hosszú szenve-

január 7-én 13 órakor lesz a re-

formátus temetőben. Emlékedet

szívünkben őrizzük.

A gyászoló család. (14400-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó férj, édesapa, nagy-

apa, testvér, rokon, szomszéd,
barát,

77. évében örökre megpihent. Te-

metése január 5-én, szerdán 13

órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugalma

legyen csendes!

A gyászoló család. (14401-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

temető felső kápolnájából. NyuA gyászoló család. (14395-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-

retett édesanyámtól,

oRbÁN VIoLETTÁTÓL

aki életének 79. évében eltávozott szerettei köréből.

Temetése január 6-án 13 órakor

lesz a református temetőben.
Nyugodj békében!

Fia, Wili és Hajnika. (14399-I)

édesanyámtól,

oRbÁN VIoLETTÁTÓL

aki életének 79. évében eltávozott szerettei köréből.

Temetése január 6-án 13 órakor
lesz a református temetőben.

Emlékét őrzi fia, Szabi és Kami.
(14399-I)

boRDY MIHÁLY

hosszú szenvedés után, életének

sor a marosvásárhelyi katolikus
godjon békében!

ECSEDI-KISS GYŐZŐ

dés után elhunyt. Temetése 2022.

2022. január 5-én 14 órakor kerül

Fájó szívvel búcsúzunk drága

Fájó szívvel emlékezünk a január
4-én
elhunyt
marosugrai
KÁNToR DoMoKoSRA halálának 14. évfordulóján. Emlékét
őrzi három gyermeke családjukkal együtt, két unokája és testvére családjával együtt. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (14378)

11

Őszinte részvétemet fejezem ki

Kibédi Zoltánnak ÉDESAPJA
(Miska

sógorom)

alkalmából,

és

elhunyta

részvétem

feleségének, Virágnak. Guszti
Németországból. (v.-I)
Őszinte

részvétünk,

együtt-

érzünk a gyászoló családdal
SÓFALVI LAJoS elhunyta miatt

érzett fájdalmában. Nyugodjon

békében! A cukrosegyesület.
(14394-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2021. december 30-án a

túl

korán

távozott

FELMÉRI

RÉKÁT (szül. Nagy) utolsó útjára
elkísérték,
helyeztek.
drága

sírjára

Nyugodj

kincsünk!

család. (14389-I)

A

virágot

békében,

gyászoló
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A HELIANTUS PROD KFT.

előnyös áron kínálja eladásra magán- és jogi személyeknek
szászrégeni gyümölcsraktárából (CFR utca 14. szám) a következőket:
•GoldenDalma,2lej/kg
•pirosalma,1,8lej/kg

•pasztőrözöttalmalé3kg-osdobozban9,65lej+héa

•almalé,2kg/5,97lej/doboz+héa,0,5literes2,75lej+héa
•almalé3litereszacskóban7,34lej+héa

•alma-cékla-muroklé3literesdobozban10,5lej+héa;3literes

zacskóban8,26lej+héa,2literesműanyagpalackban6,89lej+

héa,0,5literespalackban2,7lej+héa.

EgyenesenaSzászrégen,Radnófájiutca9–11.számalattigyári

raktárbólszállítjukki.Bővebbfelvilágosítása0744-477-659vagy

a0740-309-611telefonszámon.

VasileHanganmérnök,aHeliantusProdKft.adminisztrátora

A PC House csapata

új munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
•Targoncavezetőibizonyítvány
(atargoncásmunkakörrejelentkezőkesetében)
•Románésmagyarnyelvismerete
•Jókommunikációskészség
•Rugalmasság,türelem,precizitás
Amit kínálunk:
•Versenyképesbérezés
•Dinamikuscsapat
•Modernmunkakörnyezet

Az önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
küldjék,vagyszemélyesenkérjükleadniaMureşului/Marosutca
17.számalattiszékhelyen,amunkakörmegjelölésével.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

